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Vår kundtjänst når du: 

Mån-tors 09.00-16.00  
och fre 09.00-12.00

Tel: 077-440 00 33
E-post: halland@sv.se  
Hemsida: www.sv.se/halland

Expeditionernas  
öppettider är:  

Mån-tors 09.00-16.oo 
(lunchstängt 12.00-13.00) 
och fre 09.00-12.00.

Laholm: Mån, ons, tors, fre 
09.00-12.00

Hylte: Mån 12.30-17.00

Kungsbacka
Besöksadress: Kyrkogatan 3
Postadress: Box 10226,
434 23 Kungsbacka 

Varberg
Östra Långgatan 40,  
432 41 Varberg (mittemot  
Kvantums garagenedfart) 

Falkenberg
Möllegatan 11, 
311 34 Falkenberg

Halmstad
Bredgatan 5,
302 45 Halmstad

Laholm
Ängelholmsvägen 58,  
312 34 Laholm

Hylte
Besöksadress: Skolgatan 1
Postadress: Box 95, 
314 22 Hyltebruk

Varmt tack till
Träslövs Trädgård 
i Varberg.

Anmälan sker via SVs hemsida, telefon, eller via 
personligt besök på våra expeditioner. Observera 
att vi inte regelmässigt skickar bekräftelse på att vi 
har mottagit din anmälan. Vi skickar en kallelse före 
kursstart. 

Det går bra att dela upp betalning, men meddela det 
vid anmälan.

SV förbehåller sig rätten att ställa in en kurs före 
start om vi inte har tillräckligt många deltagare.  
Du har då rätt att återfå betald deltagaravgift.

Här är vi som arbetar med kursverksamheten, med 
början i övre raden från vänster: Lillemor, Carolin, 
Eva, Marie och i nedre Kristina, Evelina och Elisabet.

Nytt år och ett nytt fullmatat kursprogram! 

Vi fotograferade vårens halländska kurs-
profil Helén Andersson i ett ovanligt vackert 
växthus i Varberg. Väl på plats där i vinter-
grönskan med stilla regn mot glaset och en 
himmel utanför som för dagen bjöd på  
oändliga nyanser av grått, blev valet av 
miljö något mer och större. Utan att riktigt 
tänka på det hade vi valt en plats där det 
alltid spirar och där det aldrig slutar växa. 
Själv blev jag helt upprymd av tanken -  
växthuset i sitt spröda, vackra vinterljus 
blev liksom själva sinnebilden för mänskligt 
växande. 

Hoppas nu att du ska känna dig lika  
inspirerad som vi av att botanisera runt 
i vårens kursprogram. Kanske hittar du 
det där som får just ditt hjärta att klappa 
lite extra, ett nytt intresse att odla eller ett 
område där du vill växa och utvecklas.  

Avbokning - Avanmälan Återbud ska lämnas 
senast en vecka innan kursstart.

Avbokar du senare än 7 dagar före start debiteras 
du halva deltagaravgiften. Avbokar du när kursen 
har startat, är du skyldig att erlägga hela deltagar-
avgiften. 

Avanmäler du dig eller avbryter kursen p g a sjuk-
dom eller avflyttning från orten återbetalas del av 
deltagaravgiften mot intyg. 

Studiematerial Kostnad för studiematerial, så-
som  litteratur, mat, betong etc tillkommer.

Rabatter Det går inte att kombinera olika 
rabatter och erbjudanden. Du måste själv meddela 
vid anmälan att du är berättigad rabatt. Rabatter 
gäller på de flesta kurser, utan de undantag som an-
ges i programmet.

Studerande/arbetslös under 25 år har 20% rabatt 
på deltagaravgiften. Gäller ej på barn- och ungdoms- 
verksamheten. 

Medlemmar i SPF och LRF får 10% rabatt på hela  
kursutbudet. 

Ålderspensionärer har 10% rabatt på alla kurser 
som hålls på dagtid. 

Studietid 1 studietimme = 45 minuter

Försäkring Som deltagare är du försäkrad för 
olycksfall under kurstiden samt under färd till och 
från studielokalen.

Reservation för ev. ändringar i programmet. 

www.sv.se/halland uppdateras kontinuerligt med ändrade tider, nya kurser etc.

Ja, visst är det en fantastisk sak att ha  
möjligheter och känna att man tar vara på 
dem. Ett sätt att växa kan vara att engagera 
sig och göra en insats för andra. Vill du 
t ex dela med dig av dina erfarenheter och 
engagera dig som cirkelledare i svenska för 
asylsökande i våra halländska kommuner  
- så hör av dig till oss.

Varmt välkommen till våren med Studie- 
förbundet Vuxenskolan!

Kristina Svahn 
Enhetschef



Inspiration
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Vill du leva innan du dör?
Föreläsare: Lars Classon, regissör och komiker

Lars Classon, son till komikern Krister Classon 
(ena halvan av Stefan & Krister), hade en raket- 
karriär, med målet att bli bäst i Sverige Då 
drabbades han av svår ångest. Varför? 

I denna föreläsning blandas det djupa allvaret 
med hans komiska erfarenhet. Ett ångestladdat 
samtal med ett lyckligt slut.

Falkenberg  
8/3, tisdag 18.30-20.00

Halmstad
14/4, torsdag 18.30-20.00

Hyltebruk
18/2, torsdag 18.30-20.00

Avgift: 250 kr

Känslomässig läkning
Föreläsare: Anna-Carin Håkansson, 
pedagog och föreläsare

En föreläsning om känslomässig läkning vid 
separationer, dödsfall och andra förluster. 

Sorgen kommer att fortsätta påverka våra liv 
och våra relationer på ett negativt sätt så länge 
vi inte möter och kommunicerar det vi bär 
inom oss. Obearbetad sorg leder till att vi 
håller tillbaka våra känslor och får svårare 
att känna glädje. 

Varberg 
29/2, måndag 19.00-21.00 
Avgift: 170 kr 

Ta ett djupt andetag! 
Föreläsare: Anna Ekholm, hälsoinspiratör

Att andas är väl ingen konst? Eller tänk om  
det är det! Hur påverkar en bra andning din 
kropp? Vad kan du förvänta dig med en för-
bättrad och medveten andning? Handen på 
magen, hur andas du? Kom och bli inspirerad 
att ta dina andetag på ett nytt och medvetet  
sätt som ökar livsenergin.

Varberg
14/3, måndag 18.30-20.30
Avgift: 150 kr

Personligt ledarskap och 
livsstil - glädjen att utvecklas 
med kraften i Dig!
Föreläsare: Nenna Zetterström, ledarskaps- 
utvecklare och coach.

Föreläsningen som kan inspirera dig att se och 
känna din egen kraft att styra ditt liv och väcka 
medvetenhet, möjlighet och mening.

Varberg
21/3, måndag 18.30-20.30 
Avgift: 170 kr

Personligt ledarskap och 
livsstil - inre motivation 
genom egen-kommunikation
Föreläsare: Nenna Zetterström, ledarskaps-
utvecklare och coach.

Hur påverkar dina tankar det du gör? Du kan 
styra och påverka dig själv mer än du tror. 
Lär känna dig själv på ett nytt sätt och få 
förklaringar till varför mental träning 
fungerar!

Varberg
11/4, måndag 18.30-20.30
Avgift: 170 kr 

Ät dig i balans med 
Ayur veda nyheT
Föreläsare: Camilla Petersson, diplomerad
ayurvedisk hälsorådgivare

Skapa dig ett vardagsliv som ger 

dig kraft och energi. Bli med-
veten om hur och vad du äter.

Halmstad
2/2, tisdag 19.00-21.00
Avgift: 150 kr

Kroppen minns det som 
den helst vill glömma
Föreläsare: Yvonne Roobol

Jag är övertygad om att kropp och själ hänger
ihop och att minnen finns lagrade i kroppen 
sedan födseln och därigenom påverkar vår 
kropp och vårt sinne.

Falkenberg 
23/3, onsdag 18.30-21.00
Avgift: 175 kr

Från soffpotatis till  
träningspuma nyheT
Föreläsare: Marie Ahlsten

Marie är pedagog, arbetar sedan fem år 
som coach med utbildning i MI och ACT.
Hon är obotligt positiv, tror att alla kan och 
att alla vill och att det finns en lösning på det 
mesta. Älskar havet, musik och hård träning,  
gärna med tunga vikter.

Falkenberg
11/2, torsdag 18.30-20.00 

Halmstad
9/2, tisdag 18.30-20.00

Avgift: 175 kr



hur har du blivit den du är?
- Med min bakgrund har jag varit tvungen att tro jag kan göra det jag vill,  
dels för att jag är envis och velat skapa och utveckla när jag fått en idé och 
velat visa att jag kan och att det går. Har alltid ställt mig egna kraftfulla 
frågor och tagit bort det där att inte lyssna på folks ”nej det går inte”.   
Istället har jag blivit taggad av detta och sett det som en utmaning.

Vi upplever alla motgångar i livet, tror du att dessa är ett 
”nödvändigt ont” för att utvecklas som människa?
- Både ja och nej. Man blir mera empatisk om man haft motgångar och 
lyckats ta sig igenom till andra sidan och om man bestämmer sig för att 
inte vara bitter. För mig har det varit viktigt att bestämma att inte vara 
negativ utan se motgångar som en lärdom. Man har i alla fall prövat.  
Motgångar kan också utmana.  Visst är det utvecklande med motgångar 
men kan också skapa rädsla att prova nytt hos en del människor. 

Våga, vilja, prova,
växa...med Helén

Helén Andersson är en färgstark personlighet i Halland - engagerad, 
modig och verkar alltid ha något på gång. 

- Med min föreläsning vill jag ge kraft och energi till människor att gå 
vidare i sina liv och våga att leva sina drömmar och idéer, säger hon

- Att våga släppa rädslan, även om man misslyckas eller det blir fel 
ibland. Jag vill få människor att ta klivet ut idet okända, känna tillit 
och skrämma iväg Jante. Packa om sitt livs bagage. Tömma det gamla och 
stoppa in det nya.

Helén är född på landsbygden på Torsåsen utanför Falkenberg. Tidigt 
fick hon lära sig stå på egna ben och genom livet har hon haft sin  
beskärda del av motgångar.

- Ja jag har haft flera tuffa perioder, säger Helen. Dels under min uppväxt 
när min mamma blev omyndigförklarad när jag var 13 år, jag hade 
svårt att finna läsro under skoltiden och fick hjälpa till mycket 
hemma. En annan svår tid var när Torsåsen Fågelprodukter gick  
i konkurs på grund av tre olika virus under ett år.

- Det var jättetufft  när allt var ovisst hur man skulle stötta de 90 anställda 
och förklara det som skedde. Då var det ångestfyllt både före och en lång 
period efter.

Utbildad livsmedelsingenjör, banbrytande kycklingentreprenör, föreläsare, författare, styrelse-
ledamot, vikarierande riksdagskvinna, företagsrådgivare, projektledare, chef, driver Bed & 
Breakfast, konferensanordnare och singelentreprenör. Bakom denna beskrivning hittar vi Helén 
Andersson som nu både föreläser och håller kurs hos Studieförbundet Vuxenskolan.

En av de viktigaste hjärtefrågorna för Helen Andersson är att hela tiden 
våga pröva nytt, och att det egentligen aldrig är för sent. 

Din kurs handlar mycket om just detta, att fortsätta att  
växa och utvecklas hela livet, anser du att det finns ålders- 
diskriminering i Sverige?
- Ja absolut. Vi hänger upp oss och bedömer människor på siffror. Det är 
mycket märkligt om vi inte finns och inte duger bara för att det står ett 
visst år på födelsedagen. Människan mår inte bra av det, vi blir ju faktiskt 
inte ”gamla”, vi blir bara mer och mer ”åldersrika”!

- Det är likadant att vara ung. De yngre har mycket att lära äldre med  
sina tankar, de ska ta över efter oss. Naivitet är inte så dumt för då blir allt 
nytt igen med andra ögon och infallsvinklar.

Du har hoppat in som riksdagsledamot tidigare, vad skulle 
du göra om du blev statsminister?

- Blev jag statsminister skulle jag skapa ett öppnare samhälle där vi 
har mindre regelverk. Tro på människans goda och verka för många 
fler mötesplatser. Bygga fler broar mellan stad och landsbygd och mer  
”vardagskunskap” i skolorna - så människor får en grundtrygghet.
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Föreläsning: Våga, vilja, prova, växa 
...med helén nyheT
Helén Andersson, entreprenör, succéföreläsare m m.
Vad längtar Du efter? Hur ska du få mod att pröva det du
verkligen vill i livet?

Kom och lyssna, få ny energi och släpp dina rädslor och väx 
som människa både privat och i arbetet. Helén har vågat prova 
mycket i livet. Hon hjälper dig att behålla din nyfikenhet och 
livsglädje. En berikande föreläsning för resten av ditt liv. 

Varberg
22/2, måndag 18.30-21.00

Halmstad
10/3, torsdag 18.30-21.00

Avgift: 250 kr

Välkommen till det nya fria livet! 
nyheT
Är det kanske dags att planera för att sluta ditt ordinarie  
arbete och börja ditt nyare friare liv? Livet behöver vara 
meningsfullt och ha ett bra innehåll även när man är senior 
och kanske går i pension. Det är en process när man börjar 
tänka på detta och visst kan vi göra detta tillsammans.

Falkenberg
Start: 1/2, måndagar 18.30-21.00
Ledare: Helén Andersson
3 ggr / 780 kr

Compassion nyheT 
- träna med SV 
En kurs med konkreta verktyg som hjälper oss 
att må bättre och sänka stressen i vardagen. 

Ibland är det svårt att känna värme och förståelse 
för sig själv, speciellt när vi upplever något jobbigt, 
vi är ofta överdrivet självkritiska. 

Därför har Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans 
med forskare utarbetat en kurs där du får öva på 
medkänsla, men framför allt självmedkänsla. 

Genom samtal och konkreta uppgifter övar vi på att 
gå från känslor av stress till upplevelser av lugn. 
Med ökad kunskap om oss själva kan vi i högre grad 
välja hur vi vill förhålla oss till det som händer oss 
och andra i livet.

8 ggr / 850 kr

Personligt ledarskap 
och livsstil Steg 1
Medveten utveckling genom själv-
kännedom. För dig som vill förstå  
och kunna leda dig själv med 
glädje, frihet och självförtroende! 

Kungsbacka
Start: 10/5, tisdagar 18.00-21.00

Varberg
Start: 9/5, måndagar 18.00-21.00

Ledare: Nenna Zetterström
4 ggr / 1630 kr. I denna kurs lämnas 
inga rabatter.

enneagram - ett sätt
att förstå sig själv och 
andra 
Enneagrammet är en beskrivning  
av personlighetstyper mot en bak-
grund av karaktärsdrag, motivation, 
beteenden, värderingar och upp-
fattningar. Det är lättare att skapa 
förändringar hos dig själv och 
förståelse för andra när du vet vad 
som ligger bakom.

Varberg
Start: 3/3, torsdagar
18.00-21.00
Ledare: Anna-Carin Håkansson
3 ggr / 2200 kr

Mindfulness, 
medveten närvaro 
Lär dig tekniker för att komma ner i
varv och träna upp förmågan att vara 
närvarande i nuet. Bli nyfiken på ditt 
liv igen, bli gladare, minska din stress 
och sov bättre. Du arbetar aktivt på 
egen hand mellan kurstillfällena.

Varberg
Start: 22/2, måndagar 18.00-19.30
Ledare: Marianne Lindberg
8 ggr / 1600 kr. I denna kurs lämnas 
inga rabatter.

Reiki 1 och 2
En handpåläggande metod som är
mycket avslappande och därmed 
förstärker kroppens självläkande 
förmåga, livskraft och intuition. 
Stressnivån reduceras, energierna 
harmoniseras och såväl fysiskt som 
psykiskt välbefinnande ökas. 
Kompendium ingår.

Varberg
Start: 18/2, torsdagar
18.30-20.00
Ledare: Carina Fredriksen

Falkenberg
Start: 9/2, tisdagar 18.30-20.00 
Ledare: Monica Claesson 

6 ggr / 800 kr 

Självförsvar för tjejer
Du får lära dig effektiva tekniker som 
fungerar oavsett din storlek och styrka, 
samtidigt är dessa så enkla att du  
kommer ihåg dem även under stark 
stress. Kursen är för alla åldrar!

Halmstad
Start: 19/4, tisdag 18.30-21.00
Ledare: Jonas Wårstad
2 ggr / 450 kr

Att läsa ansiktsuttryck
nyheT 
Lär dig tolka de sju grundläggande 
känslorna i ansiktet: glädje, ilska, 
förvåning, ledsamhet, avsky, förakt 
och rädsla. Föreställ dig vilken nytta 
du kan ha av detta!

Varberg
Start: 12/3, lördag 13.00-15.15
Ledare: Jonas Wårstad
1 gång / 280 kr

Lär dig tyda kroppsspråk 
och ansiktsuttryck
Lär dig tolka över 100 olika former av 
kroppsspråk, samt de sju grundläggande 
känslor i ansiktet. Föreställ dig vilken 
nytta du skulle ha av detta! Kursen 
baseras på böcker och kurser av  
experterna inom denna vetenskap. 

Halmstad
Start: 17/3, torsdag  18.30-20.45
Ledare: Jonas Wårstad
3 ggr / 650 kr

Att förstå och handskas
med en psykopat 
Många har fått sina liv förstörda av en
psykopat, inte minst känslomässigt.  
Hur tänker en psykopat? Kan man 
klara av en relation med en psykopat? 
Svar på detta och mer därtill får du här.

Varberg
12/3, lördag 9.45-12.00
1 gång / 280 kr

Halmstad
15/2, måndag 18.30-20.45
1 gång / 225 kr

Ledare: Jonas WårstadKungsbacka
Start: 23/2, tisdagar
14.00-15.30
Ledare: Anna Ekman

Varberg
Start: 2/3, onsdagar
15.00-16.30
Ledare: Vanja Andersson
och Maria Ris

Falkenberg
Start: 1/3, tisdagar
18.00-19.30
Ledare: Ann-Charlotte
Björesund

Halmstad
Start: 11/2, torsdagar
16.45-18.15
Ledare: Lisbeth Larsson

Hyltebruk
Start: 7/3, måndagar 
18.30-20.00
Ledare: Kerstin Bogren

  

Hälsa och välbefinnande
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Hälsa och välbefinnande (forts)
Snabbmassage för nacken
Vi går igenom muskelteori, varför man får ont, 
hur man stretchar, och hur man masserar med 
olja. Inga förkunskaper krävs.

Halmstad
18/2, torsdag  18.30-20.45
Ledare: Jonas Wårstad
1 gång / 225 kr

Massage för hemmabruk
nyheT
Den som vill lära sig att massera nära och kära 
ska gå denna kurs. Vi går kort igenom hur 
kroppens muskler ser ut och lär oss olika  
massageprogram. Vi pratar om stretchning 
och massageoljor. Allt för att vi ska kunna  
hjälpa till om någon i vår närhet känner sig  
trött eller har ont. Massage läker på många 
nivåer.

Kungsbacka
19-20/3, lördag och söndag 11.00-16.00
Ledare: Marie Seffel
2 ggr / 800 kr

Halmstad
19/3, lördag 09.00-16.00
Ledare: Marie Karlsson
1 gång / 500 kr

Massage för hemmabruk 
Lär dig grunden till lättare massage. Efter
kursen kan du utföra en enkel avslappnings- 
massage för hela kroppen.

Varberg
Start: 14/2, söndagar 13.00-17.30
Ledare: Carina Fredriksen  
2 ggr / 800 kr

yoga nyheT
En mjuk och stillsam yoga med välgörande 
yogaövningar, andningsövningar och av-
slappning. Passen utförs stående, sittande  
och liggande i olika positioner. En yoga som 
passar många, från nybörjare till van utövare.

Laholm
Start: 26/1, tisdagar 10.30-12.00
Ledare: Åsa Niklasson
10 ggr / 1150 kr

yoga, meditation och
avslappning 
Genevad
Start: 3/2 onsdagar 18.30-20.00
Ledare: Gunilla Samuelsson
10 ggr / 1150 kr

Senioryoga
Ett lugnt och stillsamt yogapass där vi arbetar 
med mjuka kropps- och andningsövningar 
anpassade för dig som är lite äldre. 

Du anpassar yogan efter dina förutsättningar 
utan krav på prestation och resultat.  

Varberg, Dansa Studio
Start: 22/3, tisdagar 9.30-10.30
Ledare: Anette Lovehag
8 ggr / 650 kr.  Seniorrabatten 
är avdragen.

Lunch-yoga 
Intensiv yoga i 40 min.  

Stärkande och konditionshöjande övningar 
som ökar djupandningen. Effektiv stretch. 
Bli längre, starkare och mer i dig själv.

Halmstad
Start: 1/3, tisdagar 12.10-12.50
Ledare: Eivor Evertsson
10 ggr / 820 kr

Fibroyoga nyheT
En yoga som passar för dig som har värk i 
kroppen eller för dig som vill prova en mjuk  
variant av yoga.

Halmstad
Start: 4/2, torsdagar 13.30-15.00
Ledare: Eivor Evertsson
5 ggr / 590 kr 

yoga Nybörjare
En aktiv yogaform där vi tränar styrka, uthåll-
ighet och smidighet. Med andningsövningar 
och djupavspänning stillar vi kropp och sinne 
för ökat välbefinnande.

Falkenberg
Start: 2/2, tisdagar, 19.15-20.45
Ledare: Maria Calleja
12 ggr / 1250 kr

yoga Fortsättning
En aktiv yogaform som vänder sig till vana 
utövare, där vi tränar styrka, uthållighet och 
smidighet. Med andningsövningar och djup- 
avspänning stillar vi kropp och sinne för 
ökat välbefinnande.

Falkenberg 
Start: 28/1, torsdagar 19.15-20.45
Ledare: Maria Calleja
12 ggr / 1250 kr

Qi gong Helgkurs
En koncentrerad introduktionskurs i Qi gong
för bättre hälsa, energitillgång och livskvalitet. 
Qi gong används också i förebyggande syfte,  
som en metod att öka immunförsvar, hålla sig 
frisk, skapa sig mentalt lugn och minska stress.

Halmstad
19-20/3, lördag, söndag 10.00-16.00
2 ggr / 750 kr

Qi gong 
Grundträning som innehåller en systematisk 
genomgång av hela kroppen. Långsamma, 
mjuka rörelser under koncentration.

Varberg, Spannarp 
Dagtid: 18/1, måndagar 10.00-11.00
Kvällstid: 18/1, måndagar 18.30-19.30
Ledare: Vanja Andersson
12 ggr / 960 kr

Laholm nyheT
Start: 26/1, tisdagar 09.30-10.15
Ledare: Åsa Niklasson
10 ggr / 950 kr

Qi gong – Drakens dans
Drakens dans är en forntida taoistisk träning,
en form av Qi gong, utformad för flexibilitet 
och låg intensitet – för dig som inte är van vid 
träning! Långsamma och mjuka rörelser med 
chiball-boll kombineras med andning och 
koncentration.

Kungsbacka
Start: 25/2, torsdagar 17.30-18.45
Ledare: Marie Seffel
8 ggr / 880 kr
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Våga växa som kvinna, 
hitta kvinnokraften nyheT
Utifrån boken “Öppna Dörrar” pratar vi om 
att våga växa som kvinna. Tankens kraft, 
självförverkligande och att släppa taget.

Varberg
Start: 11/2, torsdagar 18.00-19.30 varannan
vecka, längre träffar övriga gånger
Ledare: Liv Eriksson
5 ggr / 880 kr inkl. kursmaterial

Mantrameditation
Lär dig Mantrameditation som utförs två 
gånger dagligen för att lösa upp fysisk och 
känslomässig stress. 

Meditationens djupgående effekter innebär 
att utövaren måste vara psykiskt stabil.

Halmstad
3/3 och 10/3, torsdagar 18.00-20.45
Ledare: Jonas Wårstad
2 ggr / 450 kr

Mandalamålning och 
meditation nyheT
Vi går igenom mandalans historia, de olika typer 
som finns och vilken effekt det har i kroppen 
vid målning. Eftersom målning av mandalas 
ger en meditativ effekt kombinerar vi målning 
med olika meditationstekniker och avslappnings- 
övningar.

Halmstad
5/3, lördag 09.00-16.00
Ledare: Marie Karlsson
1 gång / 450 kr 

Meditation Nybörjare 
Med hjälp av enkla övningar lär du dig hitta 
din egen meditation som ger dig lugn och 
balans i vardagen. Vi börjar från grunden för 
att sedan långsamt utvecklas.

Varberg 
Start: 1/3, tisdagar 18.30-20.00
Ledare: Viveka Månevi
5 ggr / 600 kr 

Falkenberg 
Start: 25/1, måndagar 18.30-20.00
Ledare: Ann-Charlotte Björesund
6 ggr / 600 kr

Medveten andning
Vad händer i kroppen när du andas 
och vilka konsekvenser ger försämrad 
andning vid olika hälsoproblem? 

Du övar själv hemma mellan 
kurstillfällena.

Varberg 
Start: 5/4, tisdagar 18.30-20.00
Ledare: Anna Ekholm
5 ggr / 500 kr

MediMind
Här kombineras Mediyoga och Mind-
fulness för en ökad balans i kropp och 
sinne samt medveten närvaro för att  
leva i och uppleva nuet. Yogaövningar  
kombineras med olika redskap för att  
minska oro och få ett mer harmoniskt 
och balanserat liv. 

Kungsbacka
Start: 17/3, torsdagar 10.00-11.30
Ledare: Eva Björklund
6 ggr / 680 kr

Pilates med chiball 
nyheT
Pilatesövningar med chiball-boll där 
man fokuserar på skulderblad, rygg- 
sträckare och höft. Fokus ligger på  
stabilitet och rörlighet. 

Vi jobbar även med bålstabilitet och
andning.

Kungsbacka
Start: 25/2, torsdagar 16.00-17.00
Ledare: Marie Seffel
8 ggr / 880 kr

Friskvård i vatten 
Falkenberg, Klitterbadet 
varmvattenbassängen
Start: 24/1, söndagar 17.00-18.00
Start: 24/1, söndagar 18.00-19.00
Start: 24/1, söndagar 19.00-20.00
Start: 26/1  , tisdagar 19.15-20.15
Ledare: Johanna Skoglund
12 ggr / 975 kr

Så håller du tränings-
motivationen uppe
Marie Ahlsten, med egen erfarenhet av att gå 
från helt otränad till träningsfrälst coachar dig 
som vill komma igång med träning. 

Oavsett träningsform samtalar vi i grupp om 
att hitta och behålla motivationen för att nå 
sina träningsmål.

Falkenberg
Start: 3/3, torsdagar 18.30-21.00
Ledare: Marie Ahlsten
10 ggr / 800 kr

Fred börjar med mig  
- Peace Education Program
Programmet handlar om att upptäcka sig själv 
och det som är unikt för var och en av oss. 

Deltagarna utforskar möjligheten till personligt 
välbefinnande och förmåga att välja och känna 
hopp. 

Kungsbacka
Start: 25/2, torsdagar 16.30-18.30
Ledare: Titti Radle, Inger Lennerstam-Theon
10 ggr / 250 kr

Kreativ söndag
Under en färgstark och påfyllande dag får du leka 
med färger och former. Du får även inslag av 
mindfulness, som hjälper dig att vara medvetet 
närvarande i nuet. 

Du behöver inga förkunskaper och behöver alltså 
aldrig ha målat förut.

Hölseböke Naturhälsogård
28/2, söndag 10.00-16.00
Ledare: Yvonne Roobol och Inger Gustafsson
1 gång / 900 kr

Kreativa samtal med 
färgen i fokus
Vi samtalar om glädje, sorg, rädsla, tillit och
 lycka. Vi målar och utvecklas tillsammans!

Falkenberg
Start: 9/2, tisdagar 18.30-21.00
Ledare: Yvonne Roobol
5 ggr / 550 kr



ekologiskt hemmaspa
nyheT
Lär dig att ta hand om ditt ansikte  
på ett naturligt sätt med naturliga 
ingredienser, du kommer också att  
få ett japanskt ansiktslyft!

Halmstad
20/3, söndag 13.00-15.00
Ledare: Eivor Evertsson
1 gång / 400 kr. Samtliga  
ingredienser och fika ingår. 

ekologisk hudvård
Vad innehåller” vanliga” hudvårds-
produkter och vad skiljer dem från 
ekologisk hudvård? Du får kunskap  
i allmänt förekommande ingredienser. 
Din syn på hudvård kommer med all 
säkerhet att förändras!

Hyltebruk
14/3, måndag 17.30-18.45
Ledare: Erika Erlingsson
1 gång / 225kr

Gör egna salvor och
krämer
Kom till vackra Hölseböke Naturhälso-
gård på en heldag där vi tillsammans 
gör ekologiskt cerat, fotkräm, salva, 
schampo och tvål. 

Bok med recept finns att köpa på plats 
för 200 kr. Tag med egen lunch. 

Hölseböke Naturhälsogård
Start: 23/4 09.00-16.00 
Ledare: Inger Gustavson
1 gång / 450 kr 

Makeup 
Här är kursen för dig som vill lära dig 
mer om hur och varför man lägger 
makeup! Vi går igenom färglära,  
appliceringsteknik och olika verktyg 
 för ett lyckat resultat. 

Inga förkunskaper krävs, det räcker
med viljan att lära sig! 

Varberg
Start: 1/3, tisdag 18.00-21.30
Ledare: Sussie Petersson
2 ggr / 680 kr

Gilla oss på Facebook 
och var med och få  
erbjudanden och

löpande info: 

www.facebook.com/
svhalland

Hälsa och välbefinnande
(forts)

Makeup  Endagskurs
Lär dig grundläggande teori och praktik
utifrån dina egna förutsättningar. 

Produkterna som används under 
dagen kommer från Maria Åkerberg.

Varberg
Start: 9/4, lördag 10.00-14.00
Ledare: Lizeth Berntsson
1 gång / 450 kr

Makeup för seniorer
Har du tappat sugen eller kört fast i 
makeup-djungeln? Här går vi stegvis 
igenom hur man lägger en fin makeup 
när livslinjerna blivit fler, brynen glesare 
eller synen sämre. Vi går igenom färg- 
lära, appliceringsteknik och olika verktyg 
för ett lyckat resultat.

Alla produkter som vi använder under 
kursen ingår.

Varberg
22/3, tisdag 18.00-21.30
Ledare: Sussie Petersson
2 ggr / 650 kr. Seniorrabatten 
är avdragen. 

Halmstad nyheT
Start: 26/4, tisdagar 18.00-21.30
Ledare: Sussie Petersson
2 ggr / 650 kr. Seniorrabatten 
är avdragen.

Hyltebruk
Ledare: Erika Erlingsson
23/3, onsdag 13.00-15.15
1 gång / 250 kr. Seniorrabatten 
är avdragen.

Makeup, ögon 
och läppar 
Lär dig att lägga olika makeup för
ögon och läppar. Vi går igenom hur du 
sminkar till vardags, fest och sotnings- 
teknik. 

Falkenberg
9/4, lördag 09.30-14.00
Ledare: Stefani Oklöv
1 gång / 350 kr
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Dessa föreläsningar är riktade till dig som planerar att åka till  
respektive ställe. Du får tips och uppslag men även lite historisk 
orientering. Dessutom föreläsningsanteckningarna mailat för 
dem som önskar. Det ges även tid för frågor.

Avgift: 150 kr

Dubai
Föreläsare: Tommy Ottergren Ståhl, researrangör och globetrotter.

Mellanösterns världsmetropol är tveklöst Dubai. Spektakulära byggnads-
verk, osannolika shoppingmalls och oförglömliga utflykter till både 
öken och vattenland i skönt klimat. Inte konstigt att vi nordbor  
vallfärdar hit! Du får många och riktigt bra restips på denna träff.

Kungsbacka
14/2, söndag 10.00-11.30

Rom och Vatikanen
Föreläsare: Tommy Ottergren Ståhl, researrangör och globetrotter.

Har du bestämt dig för att åka till storslagna Rom och vill få hjälp
med att sålla i den eviga stadens rika utbud av kultur. Du får hård- 
fakta, kuriosa och tips på både det du måste se och turistfällor du  
bör undvika. 

Kungsbacka
6/3, söndag 10.00-11.30

Södra Spanien, Andalusiens skatter
Föreläsare: Ulrika Ottergren Ståhl, researrangör och 
globetrotter.

Upptäck och utforska vackra Andalusien i södra Spanien - en 
region med historia, festligheter, vacker natur och väldigt god 
mat. Vi ger er spännande utflyktsidéer och tips på aktiviteter.

Kungsbacka
17/4, söndag 10.00-11.30

Barcelona
Föreläsare: Ulrika Ottergren Ståhl, researrangör och 
globetrotter.

Barcelona är den femte mest besökta staden i Europa och den 
har något för alla, fotboll i världsklass, fantastiska byggnader, 
tapas och allt där emellan. Vi orienterar och förbereder dig för 
din resa. 

Kungsbacka
22/5, söndag 10.00-11.30

Läs och res
Portugal - Lissabon, Porto och Santiago
de Compostella
En nyhet på resemarknaden är att kombinera Portugals två största städer
med den spanska vallfartsorten Compostela. Vackra Porto har många 
historiska sevärdheter och huvudstaden Lissabon är en riktig pärla. 

Resan går den 27/3-5/4. För mer info och pris se: www.sv.se/halland

Kungsbacka
Start: 14/2, söndagar 10.00-11.30

Varberg 
Start: 14/2, söndagar 12.30-14.00 

Halmstad
Start: 14/2, söndagar 15.15-16.45

Övriga träffar är: 21/2, 28/2, 6/3
Ledare: Ulrika Ottergren Ståhl
4 ggr / 350 kr

Italien - Sorrento med Capri, Amalfi och
Pompeji
Amalfi är en av världens absolut vackraste kuststräckor som stupar brant 
ner i det azurblå Medelhavet och pastellfärgade hus och legendariska  
byar som klamrar sig likt ett pärlband utmed sluttningarna. Vi besöker 
även ön Capri med sin storslagna skönhet samt antikens Pompeji. 

Resan går den 16/9-24/9. För mer info och pris se: www.sv.se/halland

Kungsbacka
Start: 17/4, söndagar 10.00-11.30

Varberg
Start: 17/4, söndagar 12.30-14.00 

Halmstad
Start: 17/4, söndagar 15.15-16.45

Övriga träffar är: 22/5, 12/6, 21/8, 4/9
Ledare: Tommy Ottergren Ståhl
5 ggr / 400 kr

Island
Island har en spännande historia, kultur och natur. Vi läser om detta 
i vår och cirkeln följs upp med en resa i juli.

Varberg
Start: 25/2, torsdagar 18.00-20.30

Falkenberg
Start: 28/1, torsdagar 18.00-20.30

Ledare: Ulla Rickardsson
6 ggr / 500 kr

Föreläsningar

Varberg
14/2, söndag 12.30-14.00

Varberg
6/3, söndag 12.30-14.00

Varberg
17/4, söndag 12.30-14.00

Varberg
22/5, söndag 12.30-14.00

Resor
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Vegetarisk matlagning
Vill du äta mer vegetariskt? Kom och prova 
på olika goda vegetariska rätter som vi sedan  
avnjuter som buffé. Vi använder ekologiska 
råvaror och får recepten med oss hem!

Halmstad
12/3, lördag 10.00-13.00
Ledare: Camilla Petersson
1 gång / 650 kr inkl. alla råvaror

Ayurvedisk matlagning 
nyheT
Inspireras och lär dig vilken kroppstyp du 
har och vad som är bäst för dig att äta. 

Vi lagar ayurvedisk, vegetarisk mat som vi 
avnjuter tillsammans. För dig som söker  
efter maximal hälsa med hjälp av naturens 
läkande kraft i form av kryddor, örter, nötter  
och grönsaker. Vi använder ekologiska  
råvaror och får recepten med oss hem. 

Halmstad
13/2, lördag 10.00-15.00
Ledare: Camilla Petersson
1 gång / 875 kr inkl. alla råvaror

Ayurvedisk frukost nyheT
Du behöver bara en dag för att påbörja en  
förändring! Vi träffas för att få inspiration 
på goda frukostar som är bra just för dig att 
starta dagen med. Rena morgonmedicinen! 

Vi äter en stor frukostbuffé tillsammans. Vi 
använder ekologiska råvaror och får recepten 
med oss hem.

Halmstad
2/4, lördag 9.00-11.00
1 gång / 400 kr

Matlagning för ungkarlar
nyheT
Lär dig göra köttbullar, lasagne, pizza m m. Vi
varvar god mat med grundläggande näringslära.

Halmstad
Ledare: Michael Svidén
Start: 18/2, torsdagar 18.00-21.00
varannan vecka
4 ggr / 850 kr

Workshop Rawfood
Kom och låt dig inspireras av rawfood-matens 
underbara värld.

Kungsbacka
20/3, söndag 10.00-16.00

Varberg
3/4, söndag 10.00-16.00

Halmstad 
20/2, lördag 10.00-16.00

Ledare: Maria Tegelberg
1 gång / 760 kr, inkl. alla råvaror

Ostkunskap
Osthandlare i 5:e generationen håller i denna 
njutningskurs om ost. Perfekt för dig som  
jobbar med ost i butik eller helt enkelt älskar 
ost. Ostprovning ingår.

Kungsbacka
Start: 6/4, onsdagar 18.00-19.30
Ledare: Alexandra Ruane
2 ggr / 400 kr

Vinkunskap Nybörjare
Vi träffas och lär oss grunderna i vinprovning 
och provar olika typer av vin. Lär dig också 
hur du kombinerar vin och mat på bästa sätt. 

Hyltebruk
Start: 3/3, torsdagar 18.00-20.15
Ledare: Marie-Louice Lindström
3 ggr / 450 kr + kostnad för vin

Vinkunskap Nybörjare
Här lär du dig om vin och vad som gör att 
viner är olika, vinprovningsteknik samt olika 
vinländer; franska, italienska, tyska, spanska 
m m. Dessutom en frivillig avslutningsmiddag 
på dag som utses av gruppen.

Falkenberg
Start: 16/2, tisdagar 19.00-21.00 
varannan vecka
Ledare: Olle Nordahl
6 ggr / 880 kr. Kostnad för dryck  
tillkommer med 100 kr/gång

Mat och dryck
Vinkunskap Druvkurs
Denna kurs vänder sig till dig som har viss 
grundkunskap av vin. Under träffarna 
presenteras 6 st olika druvsorter från olika 
växtplatser i varierande prisklasser. 

Falkenberg
Start: 17/2, onsdagar 19.00-21.00
varannan vecka
Ledare: Olle Nordahl
6 ggr / 880 kr. Kostnad för dryck  
tillkommer med 100 kr/gång

Whiskykunskap
Lär mer om Uisge Beatha, “Livets vatten”. 
En kväll med grundutbildning om whisky.  
Vi tar upp skillnader mellan olika destillat 
från Canada, USA (Bourbon), Irland, Japan, 
Sverige och naturligtvis Skottland.

Varberg
21/3, måndag 18.00-21.00

Falkenberg
14/3, måndag 18.00-21.00

Halmstad 
22/3, tisdag 18.00-21.00

Ledare: Olle Nordahl
1 gång / 450 kr inkl. provsmakning av 
6 st whiskysorter

Ölbryggning
Lär dig brygga eget öl från grunden. Teori  
och praktik. Vi krossar malt, mäskar och 
kokar tillsammans med humle. Ölet tar du 
sedan hem för jäsning och vi träffas igen  
efter ca två månader för att titta på resultatet. 

Varberg, Veddige
Start: 31/1, söndag 09.30-16.30
Start: 3/4, söndag 09.30-16.30
Start: 17/4, söndag 09.30-16.30
Start: 24/4, söndag 09.30-16.30

Ledare: Robert Olsson
1 dag + återträff / 1450 kr. Allt material 
ingår. I dessa kurser lämnas inga rabatter.
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Syra dina grönsaker
Vi tillreder grönsaker och du får med dig egen 
syrning hem. Vi går också igenom historiken 
kring syrade grönsaker. 

Burkar och ingredienser ingår i priset.

Falkenberg
28/1, torsdag 18.00-21.00
3/2, onsdag 18.00-21.00

Halmstad
4/2, torsdag 18.00-21.00

Ledare: Eivor Gavie
1 gång / 500 kr

Baka surdegsbröd
Under två veckoslut får du lära dig grunderna
i surdegsbakning, både teoretiskt och praktiskt. 
Tillsammans bakar vi grovt och nyttigt full- 
kornsbröd, baguetter, frukostbullar samt ljust 
och mellangrovt matbröd. 

Varberg + Åskloster 
Start: 2/3, onsdag 19.00-20.30    
Övriga träffar: 
Fredagar 11/3 + 18/3 18.00-19.30
Lördagar 12/3 + 19/3 07.00-13.30
Ledare: Tommy Leijon
5 ggr / 850 kr
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Släktforskning
Släktforskning Nybörjare
För dig som vill komma igång. Vi går igenom släktforskningens grunder,
kyrkoarkiv och handskriftsläsning, samt lär oss om olika databaser.  
Viss datavana krävs. Kurserna i Halmstad och Hylte är i samarbete 
med Hallands släktforskarförening.

Kungsbacka
Start: 25/2, torsdagar 13.00-15.30
Ledare: Heinrich Kaufmann
7 ggr / 1100 kr

Varberg
Start: 8/2, måndagar 18.00-21.00
Ledare: Kjell Eriksson
6 ggr / 1100 kr

Falkenberg
Start: 24/3, torsdagar 18.00-20.30
Ledare: Pär Andin
5 ggr / 900 kr

Laholm
Start: 16/2, tisdagar 18.30-21.00
Ledare: Tommy Olsson och
Mats Ivarsson
6 ggr / 700 kr

Halmstad
Start: 11/2, torsdagar 
09.00-12.00
Ledare: Gert Edbertsson
8 ggr / 1085 kr för medlemmar 
i Hallands släktforskarförening. 
1285 kr för icke-medlemmar. 
Bok ingår.

Hyltebruk
Start: 2/2, tisdagar 
18.00-21.00  
Ledare: Gert Edbertsson
8 ggr / 1085 kr för medlemmar 
i Hallands släktforskarförening. 
1285 kr för icke-medlemmar.
Bok ingår.

Släktforskning
Fortsättning
Vi fördjupar våra kunskaper med att
bygga släktträd i datorn och att lägga 
upp foton. Vi lär oss även hur man 
emigrantforskar. Viss datavana krävs. 

Laholm
Start: 17/2, onsdagar 18.30-21.00
Ledare: Tommy Olsson och
Mats Ivarsson
6 ggr / 700 kr

Släktforskning 
Fortsättning
Vi arbetar i programmet Disgen och 
lär oss hur man skriver in anor och 
säkrar uppgifter på rätt sätt. Du bör 
skaffa Disgen innan kursen startar.

Varberg
Start: 10/2, onsdagar 18.00-21.00
Ledare: Kjell Eriksson
6 ggr / 1100 kr

Registrera och hantera 
din släktforskning
Fortsättningskurs som stöttar dig 
som redan börjat. Här får du lära dig 
mer om att registrera och bygga ditt 
släktträd i datorn.

Kungsbacka
Start: 23/2, tisdagar 18.00-20.30
Ledare: Heinrich Kaufmann
5 ggr / 780 kr

Sorgeliga saker
hända
Föreläsare: Kathinka Lindhe

Författaren berättar om den  
uppmärksammade boken om  
Elvira Madigan och Sixten  
Sparre. 

Varberg, Komedianten,
Lilla Teatern
20/2, lördag 14.00 

Avgiftsfri. Arrangeras ihop
med Hallands släktforskar- 
förening och Komedianten.

Släktforskningens
dag 
Varberg, Komedianten,
Lilla Teatern 
19/3, lördag
10.00-10.50 Att börja släkt- 
 forska, Pär Andin

11.00-11.50  Släktforska med 
 Google Earth,
 Lars Löfgren 

13.00-13.50  Sanning, skröna 
 och muntlig  
 tradition - en  
 släkthistoria,
 Gunnar Dahl

Avgiftsfri. Arrangeras ihop
med Hallands släktforskar- 
förening och Komedianten.

Stenugnsbakning
Lär dig baka ditt eget bröd i vedeldad ugn!
Lunch, kaffe och ett bröd ingår.

Simlångsdalen,  
Pensionat Sågknorren
20/2, lördag 10.00-14.00
1 gång / 385 kr

Pizzabak i stenugn
Ni komponera era pizzor, eldar och bakar 
i ugnen och avnjuter sedan resultatet.

Simlångsdalen,  
Pensionat Sågknorren
27/2, lördag 10.00-14.00
1 gång / 350 kr

Prova på att baka 
surdegspizza
Du som vill göra det lilla extra, ta med några
kompisar och prova på att baka surdegspizza 
tillsammans.

Vessigebro, Karlslund 
Start: 25/2, torsdag 18.00-21.00
Ledare: Elisabet Johansson
1 gång / 300 kr

Tunnbrödsbak
Baka  tunnbröd och avsluta med en gofika 
med en röra som ni gör under tiden som 
brödet bakas. Njut med alla sinnen. 

Vessigebro, Karlslund 
Start: 9/3, torsdag 18.00-21.00
Ledare: Elisabet Johansson
1 gång / 300 kr

Tårtkalas nyheT
Vill du lära dig göra egen sockerpaste som  
du kan dekorera en egen tårta med till barn- 
dopet, studenten eller varför inte en extra  
festlig födelsedag. Välkommen till kursen där 
vi låter vår fantasi flöda! Det enda du behöver 
ta med dig är brödkavel och ett glatt humör!

Ingredienserna ingår.

Halmstad 
18/2, torsdag 18.00-21.00
Ledare: Irsa Hurtic
1 gång / 350 kr

Nyfiken på släktforskning 
Föreläsare: Heinrich Kaufmann 

Introduktion i vad släktforskning är och hur man kommer igång.
Vilka resurser som finns på bibliotek och studieförbund. 

I samarbete med Kungsbacka bibliotek. 

Kungsbacka, Kulturhuset Fyren 
18/2, torsdag 18.00 

Avgiftsfri

Följ oss på 
Instagram:
svhalland
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Trådslöjd  
(Luffarslöjd) 
Luffarslöjd är ett hantverk från 
1800-talet. Det kallas trådtjack, 
luffarslöjd och luffararbete. 

Kursen i Halmstad är i samarbete 
med Handkraft i Simlångsdalen

Varberg
Start: 5/3, lördag 09.00-15.00 
Ledare: Lena Karlsson
1 gång / 450 kr

Halmstad / Simlångsdalen
nyheT
Ledare: Ulla Karlsson Andersson
Start: 2/3, onsdagar 18:00-21:00.
3 ggr / 750 kr. Medlemmar i 
Handkraft har 200 kr rabatt.

Glasfusing 
Smält samman olikfärgade glas 
och metall till effektfulla och 
spännande personliga 
smycken m m.

Kursen är i samarbete med 
Handkraft i Simlångsdalen

Simlångsdalen, Stationen
Ledare: Lars Rogner 
Start: 3/3, torsdagar 18:00-21:00.
3 ggr / 700 kr. Medlemmar i 
Handkraft har 200 kr rabatt.

Pilflätning
Vi använder färsk pil till att göra 
växtstöd och annat som är vackert 
och praktiskt för trädgården.

Halmstad, Haverdal
12/5, torsdag, 18.30-21.00
Ledare: Siiri Harju Karlsson
1 gång / 400 kr

Järnsmide
Traditionellt järnsmide där du 
bearbetar med hammare och städ. 
Du provar olika metoder för form, 
design, funktion och teknik. 

I dessa kurser lämnas ingen 
rabatt.

Varberg, Träslövs smedja 
Start: 25/2, torsdagar 18.00-21.00
Ledare: Kjell Carlsson
5 ggr / 1500 kr

Falkenberg, Morup, 
Smedjan
Start: 19/1, tisdagar 18.00-21.00 
Ledare: Kjell Carlsson 
5 ggr / 1500 kr

Helgkurser
13-14/2, lör-sön 09.00-16.00
12-13/3, lör-sön 09.00-16.00
Ledare: Kjell Carlsson 
2 ggr / 1500 kr

Hantverk och
konsthantverk

Gjut, njut och skapa
i betong
Vi träffas och gjuter fina  
saker i betong.

Halmstad, Haverdal
19/5, torsdag 17.00-20.00
Ledare: Siiri Harju Karlsson
1 gång / 300 kr

Silverlera 
Prova på kurs 
Att arbeta i silverlera är inte 
ansträngande och inte smutsigt 
och det är lätt att förverkliga sina 
idéer. Du får en inblick i hur kul 
och inspirerande det är att skapa 
i finsilver. 

Du gör ett hängsmycke som blir
klart under kvällen. Materialet 
ingår. Minimiålder 15 år.

Varberg
7/3, måndag 17.00-21.00
Ledare: Ingrid Börlin
1 gång / 800 kr . I denna kurs 
lämnas ingen rabatt.

helgkurs i 
silversmide 
Ni kommer att få prova på 
enklare grunder i silversmide 
tillsammans med en kunnig 
silversmed. Egen smyckes- 
tillverkning m m. Kostnad för 
silver tillkommer.

Halmstad
Start: 19-20/3 lördag och 
söndag 09.00-16.00 
Ledare: Eva Persson
2 ggr / 1350 kr 

Smyckeslöjd 
i silver
Tillverka unika vikingasmycken 
med hjälp av silvertråd. Du kan 
t ex göra armband och örhängen 
till dig själv eller att ge bort i 
present. 

Falkenberg
Start: 25/1, måndagar 18.00-
20.30 varannan vecka
Ledare: Aase Eliasson
7 ggr / 800 kr

Prova på  
silversmide!
Tillverka en egen personlig  
ring.

Halmstad
12/3, lördag 10.00-17.00
Ledare: Daniel Risberg
1 gång / 860 kr. Allt material  
ingår.

Kalligrafi Fortsättning
Lär dig mera om konsten att 
skriva vackert.

Varberg 
Start: 22/2, måndagar 19.00-21.30
varannan vecka  
Ledare: Ann-Sofi Fritzson
7 ggr / 700 kr

Pärlsmycken 
och makramé
Gör smycken av pärlor, berlocker,
gummi och skrot. Material finns
att köpa på plats.

Halmstad
27/2, lördag 10.00-14.00
Ledare: Ann-Margreth Petersson
1 gång / 300 kr

Paketinslagning
Visserligen är det insidan som 
räknas men vem blir inte glad 
av ett snyggt inslaget paket! 
Under tre timmar lär du dig 
skapa vackra och dekorativa 
paket och flaskor genom att 
utnyttja pappret på olika sätt. 

Varberg 
Start: 28/2, söndag 10.00-13.00
Ledare: Marie Bengtsson 
1 gång / 300 kr

Decoupage
Använd dina servetter till lite 
annorlunda saker, t ex till att 
dekorera en bricka eller kanske en 
gammal stol. Varför inte göra 
ytterkrukor i vintagestil. Det går 
faktiskt t o m att göra decoupage 
på kläder.

Halmstad
13/2, lördag 10.00-14.00
Ledare: Ann-Margreth Petersson
1 gång / 300 kr

Grundkurs  
klädsömnad
Vi lär oss grunderna att sy efter ett
mönster och sätter vår egen prägel 
på enklare klädesplagg.

Laholm
Start: 26/1 tisdagar 18.30-21.00
Ledare: Mari Andersson
9 ggr / 950 kr

Virka
För nybörjaren eller för dig som 
virkat tidigare men vill ha mer 
kunskap och inspiration. 

Varberg
Start: 18/2, torsdagar 18.30-21.00
varannan vecka
Ledare: Jen Janzdotter
3 ggr / 400 kr

Sticka
För nybörjaren eller för dig som 
stickat tidigare och vill fördjupa 
dina kunskaper.

Varberg
Start: 4/2, torsdagar 18.30-21.00 
varannan vecka 
Ledare: Eva-May Almqvist  
5 ggr / 580 kr  

Det kan finnas
platser kvar i våra
silversmideskurser

kvällstid. 

Ring för mer info 
077-4400033.



Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland  •  På telefon: 077-440 00 33  •  Materialavgift tillkommer 13

Krokning Nybörjare
Krokning är en blandning av  
stickning och virkning. 
En gammal, rolig, lätt och 
snabbväxande teknik som 
är värd att testa på.

Varberg
Start: 20/2, lördagar 
13.30-16.00 
Ledare: Eva Jäderström
4 ggr / 500 kr

Knyppling
Lär dig knyppla vackra spetsar 
med en teknik som bygger på 
att trådar korsas och vrids så 
att mönster bildas i ett otal 
variationer. För nybörjare 
och de som vill lära sig mer.

Kungsbacka
Start: 27/1, onsdagar 09.00-
11.30, jämna veckor
Start: 27/1, onsdagar 18.00-
20.30, jämna veckor
Ledare: Brigitta Thorstensson
8 ggr / 950 kr

Falkenberg
Start: 25/1, måndagar 15.00-
17.30 varannan vecka
Start: 27/1, onsdagar 18.00-
20.30 varannan vecka
Ledare: Aase Eliasson
7 ggr  / 800 kr

Vävning
Både för nybörjare och för dig som
redan kan väva. Vi kör gruppträffar 
en gång/vecka med möjlighet till 
vävning på egen hand mellan 
träffarna.

Kungsbacka, 
Sommarlustskolan
Start: 25/1, måndagar 18.30-21.30
Start: 27/1, onsdagar 14.00-17.00
Ledare: Birgitta Thorstensson
13 ggr / 2200 kr

Varberg, Bua 
Start: 14/1, torsdagar 17.00-20.00
Ledare: May Fransson 
16 ggr / 1390 kr. I denna kurs 
lämnas ingen rabatt.

Varberg, Veddige 
Start: 13/1, onsdagar 18.30-21.30
Ledare: Vivianne Johansson
12 ggr / 1575 kr. I denna kurs 
lämnas ingen rabatt.

Ull är Guld Föreläsning
Föreläsare: Kerstin Paradis 
Gustafsson

Föreläsningen vänder sig till fårägare,
hantverkare och konstnärer som 
jobbar med ull samt andra som är 
intresserade av ull och ullkvaliteter.  

Hon toppar föreläsningen med att 
berätta om Världsarvet i Kirgizstan 
där kvinnor tovar mattor i fantastiska 
färger och mönster. 

Efter föreläsningen som varar ca en
timma blir det fika samtidigt som det 
finns möjligheter att fråga, diskutera 
och köpa böcker av Kerstin.

Falkenberg
2/2, tisdag 18.00-20.00
Avgift: 100 kr

Frivolitet
Frivoliteter är en både rolig  
och billig hobby där man slår  
små knutar till vackra spetsar  
med hjälp av en skyttel. Kom  
och lär dig en äldre och 
vacker konstsömnad!

Falkenberg
Start: 26/1, tisdagar 18.00-20.30
varannan vecka
Ledare: Aase Eliasson
7 ggr / 800 kr

#Färgglada barn 
Helgkurs
Spendera en helg bland härliga 
färger och mönster. Efter två 
kreativa dagar har du en unik 
jacka till ditt barn, barnbarn.  
Ingen tidigare sömnadsvana 
krävs.

Falkenberg
Start: 29-30/4 9.30-16.00
Ledare: Julia Andersson
2 ggr / 795 kr

Glas- och porslins- 
målning
Varberg, Veddige
Start: 27/1, onsdagar 13.30-16.00
Ledare: Gun Svensson
8 ggr / 820 kr

Porslinsmålning
Kom och lär dig måla på porslin. 
Här får du under ledning prova på 
att måla gods till nytta och nöje. 
Både nybörjare och vana är 
välkomna.

Falkenberg
Start: 26/1, tisdagar 18.30-21.00
Ledare: Eva Westerberg
10 ggr / 975 kr

Keramik Helgkurs
Här lär du dig lerans egenskaper 
och möjligheter. Vi provar olika 
tekniker som att kavla, ringla och 
dreja. Vi kommer även att glasera 
våra alster.

Kungsbacka 
25-28/3 och 9/4, 10.00-16.00
Ledare: Boel Töpel
5 ggr / 2200 kr

Möbeltapetsering
Vårda, klä om och reparera 
dina möbler.

Kungsbacka, 
Sommarlustskolan
Start: 2/2, tisdagar 18.30-21.30
Start: 3/2, onsdagar 10.00-13.00
Start: 28/1, torsdagar 18.30-21.30
Ledare: Pernilla Johansen
8 ggr / 1500 kr

Start: 28/2, söndagar 09.00-16.00 
Ledare: Pernilla Johansen 
4 ggr / 1500 kr

Vi har 
vävstugor på flera 
platser i halland. 
Ring oss om du 
vill vara med 

och väva.

Mönsterkonstruktion 
Nybörjare, Helgkurs
Kursen riktar sig till dig som  
har erfarenhet av sömnad och  
av att sy efter färdiga mönster. 
Du lär dig konstruera individuella 
grundmönster för kjol, byxa och 
överdel. Endast damkonstruktion. 

Efter kursen kommer du att ha 
 grundmönster anpassade efter 
egna mått.

Falkenberg
Start: 18-19/3 9.30-16.00
Ledare: Julia Andersson
2 ggr / 795 kr

Mönsterkonstruktion
Vi ritar kjolmönster från grunden
efter egna mått. Vi syr upp en 
toille och sedan gör vi kjol-
modeller efter önskemål. 

Kungsbacka
Start: 30/1, lördagar
10.00-18.00
Ledare: Birgitta Thorstensson
4 ggr / 1550 kr

Bokvikning
Lär dig tekniken hur man viker 
blad i en bok på olika sätt för att 
göra konst av gamla böcker.
Ett kul tidsfördriv som man 
gärna inte lägger ifrån sig!

Falkenberg
11/2 och 18/2,  torsdagar 
18.30-21.00
Ledare: Anna-Karin Axborn
2 ggr/280 kr

Ljusstöpning
Att stöpa ljus är ett uråldrigt 
genuint hantverk som på nytt 
har blivit trendigt att göra. 
Ung som gammal, man eller 
kvinna - ja, det passar alla.

Gällareds Ljusstöperi
24/2, onsdag och 17/3, 
torsdag 14.00-18.30
Ledare: Gunnel Kullander
1 gång / 350 kr. Fika ingår.

Vill du starta 
en kamratcirkel, eller

är ni kanske redan några
vänner som träffas i 

cirkelform, läser, skapar
eller något annat? 

hör i så fall av dig 
så kan vi starta 
ett samarbete!
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Våga prova måla Helgkurs
Du som har drömt om att någon gång 
komma igång med att teckna och måla. 
Nu har du chansen att gå en lättsam kurs 
där du får prova på olika tekniker.  
Material ingår!

Halmstad
9-10/4, lördag och söndag 09.30-15.00
Ledare: Maria Berta
2 ggr / 750 kr 

Akvarell Nybörjare
Vi lär oss akvarellens grunder, penslar, färg, 
papper, tekniker och olika färgblandningar. 
På ett lustfyllt sätt provar vi olika motiv.

Kungsbacka
6-7/2, lördag och söndag, 11.00-16.00
Ledare: Kerstin Dahmm
2 ggr / 1100 kr

Start: 25/2, torsdagar 09.30-12.30
Ledare: Kerstin Dahmm
10 ggr / 2200 kr

Halmstad
Start: 9/2, tisdagar 12.30-15.00
Ledare: Anna Sjöberg
10 ggr / 950 kr

Akvarell
Vi fokuserar på akvarellens speciella uttrycks- 
möjligheter och ditt eget skapande. Provar 
olika tekniker och utvecklar egna bildvärldar. 
Gemenskapen är en viktig del av kursen. 

Halmstad
Start: 10/2, onsdagar 13.30-16.00
Ledare: Anna Sjöberg
10 ggr / 950 kr

Akvarell
Vad gör man när man inte kan göra det man 
en gång kunde? Eller tror att man inte alls  
kan och aldrig har kunnat. Detta är en kurs 
som bygger på lek,  lust och experiment.

Falkenberg
Start: 18/1, måndagar 15.30-18.00
Start: 18/1, måndagar 18.30-21.00
Ledare: Ann-Kristin Yman Robarth
5 ggr / 600 kr

Akvarell Fortsättning
Vi utvecklar vår akvarellteknik och genom 
experimentlust tränger vi djupare in i 
akvarellens underbara värld.

Kungsbacka
Start: 23/2, tisdagar 09.30-12.30
Start: 23/2, tisdagar 18.00-21.00
Ledare: Kerstin Dahmm
10 ggr / 2200 kr

Akryl och akvarell 
Under ledning får du som är nybörjare hjälp 
med teknikerna från grunden, materialval, 
färgblandning och penselteknik. 

Du som målat tidigare får råd och hjälp med 
att utveckla och förnya ditt måleri. 

Varberg
Start: 25/1, måndagar 13.30-16.30
Ledare: Siv Ericsson
8 ggr / 900 kr 

Akryl och akvarell -  
fritt måleri med yvonne 
Falkenberg nyheT
Start: 14/2, söndagar 10.00-13.00
Ledare: Yvonne Arconge Nilsson
8 ggr / 800 kr

Akryl
Vi inriktar oss på måleriets idé, akrylens  
flexibilitet och möjligheter. Vi experimenterar 
med material och metoder och utvecklar ett 
eget bildspråk. 

Halmstad
Start: 11/2, torsdagar 18.00-20.30 
Ledare: Anna Sjöberg
10 ggr / 950 kr

Vi skapar en målning nyheT
Sommarhelgkurs
Akvarell, pennor och tusch i Halmstads  
landskap! Dagarna innehåller teori och  
praktiska övningar. Vi målar framförallt 
utomhus där vi gestaltar våra upplevelser 
i bilden.

Halmstad
18-19/6, lördag-söndag 10.00-15.00
Ledare: Anna Sjöberg
2 ggr / 600 kr

Måleriets historia 
Frankrikes stora målare genom tiderna. 
Från Herbin till Masson. 

Halmstad
Start: 8/3, tisdagar 17.30-20.00

Laholm
Start: 10/3 torsdagar 09.30-12.00

Ledare: Benkt Engquist
8 ggr / 1200 kr

Måla med Kaisa 
Vi samlas för att inspireras och lära av 
varandra. Vill du vara med? Vi målar 
i olja samt tränar teckningsteknik.

Kungsbacka, Idala 
församlingshem
Start: 4/2, torsdagar 18.30-20.45,
varannan vecka
Ledare: Kaisa Engström
7 ggr / 200 kr

Kungsbacka, Hällevik 
samlingslokal
Start: 26/1, tisdagar 18.30-20.45,
en gång i månaden
Ledare: Kaisa Engström
5 ggr / 220 kr

Måleri
Måla egna motiv och stilleben under ledning av 
en konstnär, och utveckla ditt estetiska sinnelag! 

Kungsbacka, Galaxen i Onsala
Start: 1/2, tisdagar 10.00-12.15
Start: 1/2, tisdagar 18.00-20.15
Ledare: Gheorge Minescu
8 ggr / 1650 kr. Inga rabatter på denna kurs.

Kropps- och ansiktsmålning  
Lär dig praktiska målartekniker, färgkombi- 
nationer, verktyg samt att måla häftiga motiv! 
Vi kommer även att gå in lite på 3d-målningar. 

Med dig hem får du ett litet häfte med alla 
målningar vi gjort under kursen. Vi kommer 
att måla på varandra och på oss själva.

Varberg
Start: 27/2, lördag kl.10.00-16.00
Ledare: Mirja Brillman
1 dag / 550 kr

Konst
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Trädgård
Året runt i din trädgård
Praktiska råd och tips över hela året, från frösådd, växtval och
ätbart till beskärning. Du lär dig lite om mycket! I samarbete  
med Hallands Trädgårdsförening.

Halmstad
Träffar: 9/2, 22/3, 12/4, 30/8, 27/9 samt 18/10, 18.30-21.00
Ledare: Vivian Tisting
6 ggr / 1250 kr

Trädgårdsinspiration och design
För dig som vill vidareutveckla din trädgård. Inspiration för din 
rabatt eller uteplats. Besök av trädgårdar, tips om design samt 
växttips och skötselråd. I samarbete med Hallands Trädgårds- 
förening.

Halmstad
Träffar: 7/4, 14/4, 21/4, 28/4 samt 2/5, 
måndagar och torsdagar 19.00-20.30
Ledare: Vivian Tisting
5 ggr / 690 kr

Fröbytardag
Här kan du få med dig något nytt, dela med dig av det du själv 
har och få tips och råd om sådd och odling. Ta även med dig 
frön som du känner dig osäker på. I samarbete med Hallands 
Trädgårdsförening.

Halmstad
28/1, torsdag 18.00-20.00
1 gång / 100 kr (medlemmar i Hallands 
Trädgårdsförening betalar 50 kr)

Beskärning av träd och buskar
Teori men mest praktik där vi övar och lär oss ute i någon
av deltagarnas trädgårdar.

Varberg
Start: 9/3, onsdag 18.30-21.00. Övriga träffar sker sedan 
utomhus på söndagar.
Ledare: Lars-Johan Svanström
5 ggr / 650 kr

Halmstad
12-13/3, lördag och söndag 09.00-14.00
Ledare: Lars Tejler
2 ggr / 1000 kr

Örter och medicinalväxter
Ann-Charlotte har många års erfarenhet som örtmedicinare 
och odlare. Här berättar hon om örter och medicinalväxter som 
läker samt ger tips på hur du använder dem i din vardag och 
i ditt husapotek. 

Varberg
6/4, onsdag 18.30-20.30
1 gång / 150 kr 

Falkenberg
Start: 13/4, onsdag 18.30-21.00
3 ggr / 450 kr

Ledare: Ann-Charlotte Björesund

Trädgårdsplanering och design
Lär dig rita upp och formge din trädgård till en enkel skiss som 
formar en bas till framtiden och utvecklingen av din trädgård. 
Besök i ledarnas trädgård samt planteringsdesign, enkelt och lätt 
att sköta eller färgrikt och nyttigt!

Hyltebruk
Start: 3/3, torsdagar 18.00-20.15
Ledare: Anne van Hirtum
3 ggr / 550 kr



Alla kan sjunga
Vi är en stor kör som blandar 
olika musikstilar och har kul 
tillsammans. Vi sjunger både 
unisont och stämsång.

Varberg, Träslövsgården 
Start: 28/1, torsdagar 18.30-20.00
Ledare: Therése Björneröd  
15 ggr / 700 kr        

Må väl-kören nyheT
Kom och var med från början i
vår nystartade kör! Det finns inga 
rätt eller fel. När du sjunger utlöser 
kroppen oxytocin som har en massa
positiva effekter som sänker stress- 
nivån, förbättrar sömnen och ökar 
din blodcirkulation. Dessutom är 
det jättekul! 

Halmstad
Start: 6/2, lördagar 13.00-14.30
Ledare: Christina Angsvik
9 ggr / 500 kr

Musik, teater och dans
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Drama
Vi arbetar praktiskt med drama-
övningar, improvisationer men 
också med kortare texter och 
dialoger. Alla åldrar är välkomna!

Varberg, Träslöv
Start: 24/2, onsdagar 18.00-19.30   
Ledare: Frida Kvennefelt
10 ggr / 900 kr. I denna kurs 
lämnas ingen ungdomsrabatt.  

Dragspel 
Nybörjare och fortsättare

Varberg
Olika dagar och tider.
Start: söndag 10/1, tisdag 12/1
samt onsdag 13/1
Ledare: Håkan Widar 
12 ggr / 1395 kr

Falkenberg
Start: 11/1, måndagar
Ledare: Håkan Widar
12 ggr / 1350 kr

Vi finns över hela Sverige och hjälper fler än 1800 band, 
crews och musikgrupper med bland annat:

www.thetube.se
Kontakt: Kastriot Morina (Kalle)
0735-80 80 89, kastriot.morina@sv.se

Ukulele 
Nybörjare
Vi börjar från grunden, spelar 
ukulele i grupp och lär oss ackord. 
Efter ett par veckor kan du spela 
de flesta av dina favoritlåtar!

Kungsbacka
Start: 11/2, torsdagar 
17.30-19.00
Ledare: Tobias Herbertzon
10 ggr / 850 kr

Ukulele 
Fortsättning nivå 1
Kungsbacka
Start: 11/2, torsdagar 
19.00-20.30
Ledare: Tobias Herbertzon
10 ggr / 750 kr

Ukulele 
Frispel och teknik

Kungsbacka
Start: 11/2, torsdagar 
20.30-22.00
Ledare: Tobias Herbertzon
10 ggr / 750 kr

Squaredance nyheT
Lilla Tjärby, Laholm
Start: 13/1, onsdagar 
18.30-20.00
Ledare: Mikael Husberg
10 ggr / Kostnadsfritt 

Tonicakören
För dig som tycker om  
att sjunga.

Falkenberg, 
Mötesplats Mölle
Start: 27/1 , onsdagar
18.00-19.15 varannan vecka
Ledare: Gun Svensson
8 ggr / 335 kr

Morups visgrupp
Vi sjunger svenska visor  
och sånger, och vi gör också 
framträdanden med det vi 
övat in.

Morup
Start:  27/1, onsdagar 
19.45-21.15 varannan vecka
Ledare: Gun Svensson
8 ggr / 430 kr

Folkdans
För nybörjare och andra  
intresserade dansare. Dansa 
traditionell svensk folkdans  
och gammaldans.

Kungsbacka, Tölögården
Tillsammans med Vallda 
folkdanslag.
Start: 12/1, tisdagar 19.30-22.00
Ledare: Claes Pehrsson
15 ggr / 300 kr inkl. fika.  
Anmälan och info: Claes, 
0709-20 63 10

Falkenberg, Hebergs 
bygdegård 
Tillsammans med Folkdanslaget 
Falkringen. Kom ensam eller 
parvis. Välkomna!
Start: 20/1, onsdagar 19.30-21.30
Ledare: Lars-Börje Nilsson
10 gggr / 300 kr

Varberg, Södertull 
Tillsammans med Varbergs 
folkdansare.

Anmälan och info: Gerd, 
0340-66 05 60.
Start: 16/2, tisdagar 19.00-21.00 
Ledare: IngBritt Sunesson
10 ggr / 150 kr

Kulturverkets 
musikskola

Välkommen till  
Kulturverkets musikskola

med högskoleutbildade 
 lärare. 

Undervisningen läggs upp efter 
önskemål. Till våren erbjuds  

gitarr, piano, sång, fiol, musik- 
teori, gehörsträning samt 

notläsning.

Finns tillräckligt med intresse 
kan vi ordna lärare även i andra 
instrument. Du kan också lära 

dig balkanmusik på keyboard och 
dragspel för en balkanmusiker. 

För mer info: 
www.kulturverket.se. 

Anmälan/förfrågan: 
Kulturverkets musikskola 

på tel 035-300 45, eller 
 kulturverket@telia.

com, alternativt 
SV på tel 077-440 00 33, 

www.sv.se/halland 
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Zumba Fitness
Zumba är dansbaserad träning till latinsk
musik för alla åldrar - roligt, enkelt och 
effektivt! Lena är utbildad Zumba- 
instruktör.

Zumba Fitness är för dig som redan har
varit med och dansat ett tag.

Halmstad
Start: 8/2, måndagar  18.30-19.30
Instruktör: Lena Carlsson
10 ggr / 900 kr

Xotic dansmix nyheT
Här blandar vi bellydance, bollywood, 
bhangra och afrikansk dans och har kul! 

Halmstad
Start: 8/2, måndagar 19.45-20.45
Instruktör: Lena Carlsson
10 ggr / 900 kr

MTV-Dance för dig 
mellan 6-12 år
Vi gör steg- och danskombinationer  
till den senaste popmusiken samtidigt 
som vi jobbar på vår rytmkänsla och 
koordinationsförmåga. 

Halmstad
Start: 9/2, tisdagar 16.30-17.30
Ledare: Mica Aasheim
8 ggr / 650 kr. I denna kurs är ungdoms- 
rabatten redan dragen.

Street för vuxna
I denna kurs tränar vi styrka, koordination 
och smidighet i samband med olika dans-
kombinationer. Vi dansar till musik med  
skönt gung och flow och lägger även fokus  
på känsla och uttryck!

Halmstad
Start: 9/2, tisdagar 17.45-18.45
Ledare: Elin Strömberg
10 ggr / 950 kr

Breakdance för ungdomar
För dig som är har dansat en del breakdance
innan. Tillsammans med en break-dansare 
lär du dig grunderna som är trix, balans 
och dans, dock ingen koreografi. 

Halmstad
Start: 8/2, måndagar 17.20-18.20
Ledare: Elvir Aljecevic
8 ggr / 700 kr. I denna kurs är ungdoms- 
rabatten redan dragen.

Jazz för vuxna nyheT
Vi kommer under terminen göra koreo-
grafier från olika jazzinriktningar så som 
street jazz, show jazz och lyrical jazz och 
även träna klassisk teknik. 

Halmstad
Start: 10/2, onsdagar 18.00-19.30
Ledare: Moa Nordin
8 ggr / 800 kr

Dansastudio är Studieförbundet
Vuxenskolans dansverksamhet på 
Borgmästaregatan 2 i Varberg.

Hela kursutbudet hittar du på 
www.sv.se/halland 

I vår studio vill vi förmedla dans i olika 
genrer och former till barn som vuxna, 
tjejer som killar. I vårt utbud finns street-
dance, breakdance, barnrytmik, jazzdans, 
modern nutida dans, balett, popstars, 
showkids och från VT16 startar vi dans- 
linjer för dig som vill få en fördjupning 
i dans. 

I Dansastudio får du möjlighet att
utvecklas i din dans och att träffa dans- 
intresserade kompisar.

Då vi i Dansastudio vill sprida vår dans
ute på olika scener, gator och torg liksom 
den traditionella dansscenen kommer  
du som dansare hos oss att få träning 
i att uppträda.

Du kommer ha möjlighet att medverka 
både i modevisningar, fördansare till 
professionella dansgrupper, dansned- 
släpp  runt om på stadens gator och 
torg etc.

Varje läsår avslutas med en vårföre-
ställning på Varbergs Teater!

Välkommen till Dansstudions
nya lokaler på Nässjögatan 6 
i Halmstad!



engelska
Konversation
Fräscha upp din engelska genom 
roliga, kommunikativa övningar 
på ett lätt och lustfyllt sätt. 

Förkunskaper i engelska behövs 
till denna kurs.

Kungsbacka
Start: 16/3, onsdagar 10.15-11.45
Ledare: Leif Fjellstedt

Falkenberg
Start: 14/1, torsdag 15.30-17.00
Ledare: Elisabeth Heyvaert

Laholm
Start: 19/1, tisdagar 18.30-20.00
Ledare: Elna Sjöholm
10 ggr / 950 kr

engelska 
Konversation, fortsättning
För dig som kan göra dig förstådd 
i vanliga situationer som uppstår 
i länder där engelska talas.

Kungsbacka
Start: 22/2, måndagar 16.30-18.00
Ledare: Annica Lindén

Varberg
Start: 3/2, onsdagar 18.00-19.30
Ledare: Lena Brisman
10 ggr / 950 kr

Let’s start again! 
En kurs för dig som vill repetera 
dina kunskaper och börja om från 
början. Vi fortsätter bygga på kun- 
skaperna och takten anpassas till 
var och en i gruppen.

Halmstad
Start: 10/2, onsdagar 10.00-11.30
Ledare: Jirina Göransson

Falkenberg
Start: 8/2, måndagar 16.30-18.00
Ledare: Sofie Gustafsson 
10 ggr / 950 kr

engelska
Motsvarande åk 9
För dig med kunskaper mot- 
svarande grundskolans högre 
årskurser.

Kungsbacka
Start: 25/1, måndag 10.15-11.45
Ledare: Elke Paulsson
10 ggr / 950 kr

engelska
Lätt konversation 
Använd din engelska i enklare 
samtal och dialoger kring olika 
livssituationer.

Falkenberg
Start: 10/2, onsdag 16.30-18.00
Ledare: Sofie Gustafsson

Halmstad
Start: 11/2, torsdagar 17.45-19.15
Start: 11/2, torsdagar 10.00-11.30
Ledare: Jirina Göransson

Laholm
Start: 20/1, onsdagar 18.30-20.00
Ledare: Elna Sjöholm
10 ggr / 950 kr

Spanska
Nybörjare
För dig som vill lära dig spanska 
från början eller repetera från 
grunden.

Varberg 
Start: 17/2, onsdagar 18.00-19.30
Ledare: Christine Soniasdotter

Falkenberg
Start: 11/2, torsdag 18.30-20.00
Ledare: Ingela Molander
10 ggr / 950 kr

Spanska
Nybörjare
Vi lär oss grunderna i språket via 
konversation, sång och berättande, 
använder läroboken “¡Hola! - 
Spanska för resan”.

Laholm 
Ledare: Carolina Acevedo Arias
Start: 25/1 måndagar 19.15-20.45
10 ggr / 950 kr

Spanska 2:a terminen

Varberg 
Start: 2/2, tisdagar 11.30-13.00 
Ledare: Fuencisla Gil Baeza

Halmstad 
Start: 3/2, onsdagar 18.45-20.15
Ledare: Mary-Paz Bueno Garcia
12 ggr / 1140 kr

Spanska 4:e terminen

Halmstad
Start: 3/2, onsdagar 17.10-18.40
Ledare: Mary-Paz Bueno Garcia
12 ggr / 1140 kr

Spanska 
Fortsättning
Vi pratar och lär oss fler använd- 
bara fraser.     

Falkenberg
Start: 11/2, torsdag 20.15-21.45
Ledare: Ingela Molander
10 ggr / 950 kr 

Laholm  nyheT
Ledare: Carolina Acevedo Arias
Start: 25/1 måndagar 17.30-19.00
10 ggr / 950 kr

Spanska 
Konversation
Lättare konversation för dig som 
har läst ett par terminer.

Varberg 
Start: 2/2, tisdagar 09.30-11.00
Ledare: Fuencisla Gil Baeza
12 ggr / 1140 kr

Språk

Italienska Nybörjare
Här lär vi oss grunderna i det 
italienska språket. 

Falkenberg
Start: 8/2, måndagar 19.30-21.00 
Ledare: Odile Mombelli
10 ggr / 950 kr

Italienska Nybörjare
För dig som vill lära dig från början 
eller har läst lite italienska tidigare. 
Vi lär oss fraser och uttryck på lätt
turistnivå.

Kungsbacka
Start: 4/2, torsdagar 18.00-19.30
Ledare: Johanna Molin
12 ggr / 1140 kr

Italienska – för dig som 
läst italienska ett par år.
För dig som kan grunden i det 
italienska språket och vill utveckla 
dina språkkunskaper. Vi lär oss 
mer om italienskt vardagsliv, kultur, 
geografi, traditioner, mat och dryck. 

Halmstad
Start: 1/2, måndagar 19.00-20.30
Ledare: Katarina Raskov

Falkenberg
Start: 8/2, mån 18.00-19.30
Ledare: Odile Mombelli
10 ggr / 950 kr
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Den perfekta
gåvan! Köp ett 

presentkort på en 
kurs! Ring oss! 

Vi söker engagerade
cirkelledare!
Vi söker nu efter personer med stort hjärta som 
vill engagera sig som cirkelledare i svenska för 
asylsökande i våra halländska kommuner. 

Vi tillhandahåller studiematerial och lokaler och
stöttar på andra vis. 

Hör av dig till oss! Du behöver inte vara utbildad 
lärare men gillar att dela med dig av dina kunskaper.  
Som cirkelledare i svenska får man själv mycket ny  
kunskap och har roligt under tiden.

Kontakt: 077-440 00 33 eller halland@sv.se 



Tyska Nybörjare
För dig som vill lära dig tyska från 
grunden eller fräscha upp din skoltyska. 

Falkenberg
Start: 15/2, måndagar 17.30-19.00
Ledare: Horst Budell
10 ggr / 950 kr

Tyska
Lite repetition och lättare konversation.

Falkenberg
Start: 15/2, måndagar 19.15-20.45
Ledare: Horst Budell

Halmstad
Start: 9/2, tisdag. 19.15-20.45
Ledare: Björn Carlson
10 ggr / 950 kr
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Franska Nybörjare
För dig som är nybörjare eller har läst
lite franska och känner att du behöver 
repetera från grunden igen. Vi arbetar 
med olika teman utifrån gruppens 
önskemål.

Falkenberg
Start: 11/2, torsdag  19.00-20.30
Ledare: Christopher Brizet 
10 ggr / 950 kr

Franska Fortsättning
För dig som har läst franska innan 
och vill bättra på din kunskap. 

Falkenberg 
Start: 9/2, tisdag 19.00-20.30
Ledare: Chirstopher Brizet
10 ggr / 950 kr

Franska Konversation
Vi träffas och samtalar på medelnivå 
kring olika teman som vi bestämmer 
tillsammans, det kan vara utifrån 
intressen och vardagshändelser.

Falkenberg
Start: 16/2, 17.00-18.30
Ledare: Sabi Karlsson
10 ggr / 950  kr

Kinesiska Nybörjare
Genom kursen ska du kunna förstå, 
tala och uttrycka dig i de vanligaste 
kinesiska dialoger som används i  
vardagliga situationer.

Halmstad
Start: 29/2, måndagar 18.15-19.45
Ledare: Ping Fang
10 ggr / 950 kr

Japanska Nybörjare
Konnichiwa! Detta är en nybörjarkurs 
i japanska där vi kommer att gå igenom 
enklare ord, meningar och tecken. 

Vi kommer att öva på japanska både 
skriftligt  och muntligt.

Falkenberg
Start: 9/2, tisdagar 18.00-20.00
Ledare: Jan Ax
10 ggr / 950 kr

Danska
Övning i förståelse och uttal.

Halmstad
Start: 9/2, tisdag 17.30-19.00
Ledare: Björn Carlson
10 ggr / 950 kr
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Teckenkommunikation
För alla, både personal och allmänhet, som kommer i 
kontakt med teckenbehövande personer. Förutom 
kvällskurser kan vi erbjuda dagtider eller på helger. 

Varberg  
Ledare: Monika Callenberg
6 ggr / 650 kr        
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Datorkunskap, 
Windows 7 *
Vi går igenom funktionerna i 
Windows 7 och lär oss använda 
datorn så att vi får mycket nytta 
och nöje av den. 

Inga förkunskaper behövs, bara
ett aktivt intresse. 

Falkenberg
Start:  17/2, onsdagar 18.30-21.00
Ledare: Sabi Karlsson
6 ggr / 960 kr

Datorkunskap, 
Windows 7 
Fortsättning
Kursen vänder sig till dig som gått 
grundkursen eller för dig som vill 
uppdatera dina datakunskaper. 

Här får du lära dig att hantera 
och anpassa din dator, säkerhet, 
uppkoppling.

Falkenberg
Start: 16/2, tisdagar 18.30-21.00
Ledare: Sabi Karlsson
6 ggr / 960 kr

Datorkunskap, 
Windows 8 *
Kursen vänder sig till dig som är 
nybörjare och har en laptop med 
Windows 8 att ta med till kursen. 

Lär dig att hantera musen, starta 
program, spara, öppna, redigera 
text och mycket annat.

Falkenberg
Start: 7/3, måndagar 18.30-21.00
Ledare: Christian Hast
6 ggr / 1100 kr

Halmstad
Start: 10/2, onsdagar 12.30-14.45
Ledare: Annika Raihle
6 ggr / 1295 kr. Studiematerial 
ingår.

Datorkunskap, 
Windows 8 *
Fortsättning
För dig som har en egen laptop 
och vill fördjupa dig ytterligare 
i datorns olika program. 

Förkunskaper som krävs är 
grundkursen eller liknande.

Halmstad
Start: 30/3, onsdagar 12.30-14.35
Ledare: Annika Raihle
5 ggr / 995 kr 

IT och data
iPad Prova på 
Har du funderat på att köpa en 
iPad, men är osäker på om det är 
något för dig? Ta då chansen att 
komma till oss och testa en av 
våra, under ledning av en kunnig 
ledare.

Kungsbacka
Start: 23/2, tisdag 10.00-12.30
Ledare: Sten Rönnbom
1 gång / 150 kr

Varberg
Start: 16/3, onsdag 09.30-12.00 
Start: 23/3, onsdag 13.00-15.30
Ledare: Jan Togerö
1 gång / 150 kr

Halmstad nyheT
15/2, måndag 12.30-14.45
Ledare: Annika Raihle
1 gång / 150 kr

Hyltebruk
21/3, måndag 09.30-11.45
Ledare: Thom Ericsson 
1 gång / 225kr

iPad Nybörjare
Bli kompis med din iPad. Lär 
dig grunderna och upptäck 
möjligheterna. Du som går 
denna kurs tar med dig din 
iPad (surfplatta från Apple).

Kungsbacka 
Start: 22/2, måndagar 13.00-15.30
Ledare: Sten Rönnbom

Varberg
Start: 22/2, måndagar 17.00-19.15
Ledare: Evelina Sundberg

Halmstad
Start: 7/3, måndagar 12.30-14.45
Ledare: Annika Raihle

Laholm
Ledare: Gudrun Pettersson
Start 12/4 tisdagar 14.00-16.15

3 ggr / 560 kr

iPad för dig med 
egen iPad Fortsättning 
Här erbjuder vi dig en för- 
djupning av möjligheterna med 
din iPad. Du tar med din egen 
iPad (surfplatta från Apple) på 
kursen.

Halmstad
Start: 4/4, måndagar  12.30-14.45
Ledare: Annika Raihle
3 ggr / 600 kr

Hyltebruk
Start: 22/3, tisdagar 13.00-15.15
Ledare: Thom Ericsson
3 ggr / 650 kr

Surfplatta Nybörjare
Vi går igenom funktioner och 
användningsområden. Ta med  
en egen surfplatta/smartphone   
(t ex från Samsung, Acer och 
Sony).

Falkenberg
Start: 1/2, måndagar 18.30-21.00 
Ledare: Christian Hast
4 ggr / 550 kr

iPhone
Bli kompis med din iPhone. Lär 
dig grunderna och upptäck 
möjligheterna. Du tar med din 
egen iPhone.

Varberg
Start: 25/2, torsdagar 09.30-12.00
Ledare: Elisabeth Hagberg

Halmstad
Start: 2/3, onsdagar 09.30-11.45
Ledare: Annika Raihle
3 ggr / 500 kr

iPhone Fortsättning
För dig som vill fördjupa dig mer 
i din telefons finesser.

Halmstad
Start: 23/3, onsdagar 09.30-11.45
Ledare: Annika Raihle
3 ggr / 500 kr

Börja blogga - för
seniorer nyheT
Har du något spännande intresse 
som du vill dela med dig av till 
andra? Tycker du om att skriva 
och ta inspirerande bilder? Då 
kanske du ska börja blogga! 
Kom och lär dig att lägga upp en 
enkel blogg, sen är det bara att 
tuta och köra!

Halmstad
Start: 3/3, torsdagar 13.00-15.00
Ledare: Michael Svidén
2 ggr / 550 kr

Sociala medier för 
nybörjare nyheT
Om du känner dig nyfiken på 
Facebook och Instagram men 
samtidigt känner dig helt vilse, 
så är det här kursen för dig. 

Vad är det här med “sociala 
medier” egentligen? Vilka finns 
det och vem är det till för? 

Det är aldrig försent att hoppa på 
tåget. Inga förkunskaper krävs. 
Kom med eller utan egen telefon.

Halmstad
5/3, lördag 10.00-12.00
Ledare: Amanda Hajney
1 gång / 220 kr

Fördjupning av  
sociala medier nyheT
OK, så du har koll på vad sociala 
medier är och använder kanske 
Facebook och Instagram, men  
resten då? Det kommer nytt hela 
tiden och det är svårt att hänga 
med. 
Vi går igenom de medier som växer 
sig starkast idag och förklarar vad 
de går ut på och hur de fungerar. 

En viss förkunskap om sociala 
medier krävs. Kom med eller utan 
egen telefon.

Halmstad
5/3, lördag 13.00-15.00
Ledare: Amanda Hajney
1 gång / 220 kr

Facebook Nybörjare 
För dig som har ett konto på 
Facebook och vill lära dig 
grunderna. Vi skapar oss en 
överblick och testar att skriva 
inlägg och ladda upp foton mm. 

Varberg
Start: 15/3, tisdagar 17.30-19.45
Ledare: Evelina Sundberg
3 ggr / 560 kr

Internet och E-post 
Lär dig använda Internet och 
skapa ett epost-konto, skriva och 
skicka e-post. Vi lär oss även att  
spara, öppna och bifoga bilder 
och dokument.

Laholm
Start: 8/3, tisdagar 14.00-16.15
Ledare:  Gudrun Pettersson
5 ggr / 750 kr

CAD 1 för 2D- och 
3D-design för ritarbete, 
modellering, byggnads-
ritning och konstruktion.
Denna kursen vänder sig till före-
tag och privatpersoner som håller  
på med produktutveckling och 
design inom industri eller som  
har ett stort tekniskt intresse. 

Medtag egen laptop, program finns 
på plats.  För mer information om 
kursen gå in på vår hemsida. Kursen 
startar så fort den är fullsatt.

Falkenberg
Start: Måndagar 18.30-21.00
Ledare: Christian Hast
6 ggr / 1200 kr

Det ingår
USB-minne i alla 
våra datorkurser 

där du ser 
denna symbol*
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Bokföring Grundkurs*
Vi lär oss manuellt grunderna i bokföring 
och därefter arbetar vi med SPCS. Vi går 
igenom enklare bokslut och tar upp skatter 
och arbetsgivaravgifter. 

Halmstad
Start: 10/2, onsdagar 18.30-21.00
Ledare: Elzbieta Johansson
9 ggr / 1595 kr Studiematerialet 
“Bokföring från början” ingår.

Ekonomi
SV för ditt företag!

Vi skräddarsyr 
utbildningen för er, t ex  

bokföring, språk, data m m. 
Hyr lokaler  för 8-20

personer. Datasal 
med 10 datorer.

Bokföring med Visma 500*
Bokföring på datorn för dig som har grundkunskaper. 
Vi arbetar med skatter och avgifter, kund- och leverantörs-
reskontra, resultat, balansräkning och annat.

Varberg
5+6/3, Helgkurs 10.15-16.00 
Ledare: Kicki Nilsson
2 ggr / 1250 kr

Halmstad
Start: 13/4, onsdagar 18.30-21.00 De sista två 
veckorna kör vi även på måndagarna.
Ledare: Elzbieta Johansson
7 ggr / 1100 kr

Ta bättre bilder - du kan!
1-dags kurs

Utveckla ditt fotograferande och fotoseende!
Praktiska tips och fokus på bildkompositionen, 
ljus, bilddjup samt hur du får till det där lilla 
extra i bilden.

Falkenberg
20/2, lördag 09.00-15.00
Ledare: Maria Berg
1 gång / 900 kr

Halmstad 
19/3, lördag 09.00–15.00
Ledare: Maria Berg
1 gång / 900 kr

Knapparna på kameran  
- våga vägra auto! 
2- dagars helgkurs 

En kurs med tekniska termer. Vi lär oss att 
använda och förstå kameran. Nu ska du 
bestämma hur du vill ha din bild istället för 
att kameran skall gissa sig till vad du vill ta 
för bilder. 

Halmstad
27-28/2, lördag/söndag 09.00-15.00
Ledare: Maria Berg
2 ggr / 1500 kr

Falkenberg
12- 13/3  09.00-15.00
Ledare: Maria Berg
2 ggr / 1500 kr

Media, foto, film och
grafisk formgivning  

Fotografering med 
systemkamera
En fotokurs för dig som vill lära dig hantera 
din systemkameras funktioner, fototeknikens 
grunder samt lite efterbearbetning med bild- 
redigeringsprogram.

Kungsbacka
Start: 29/2, måndagar 18.30-21.00
Ledare: Paul Sirugo
6 ggr / 1500 kr

Photoshop Elements 
Helgkurs

Vi går igenom grunderna i programmet  
Photoshop Elements 12 så du kommer  
igång med att redigera dina egna bilder. 

Grundläggande kunskaper i Windows  
krävs. USB-minne och musmatta ingår.

Falkenberg
Start: Helgkurs, 19-20/1, 09.00-13.30 
Ledare: Sabi Karlsson
3 ggr / 1250 kr

Indesign  Helgkurs 

Vi går igenom grunderna i InDesign så som 
lager, montering av bilder och verktyg så du 
kommer igång med att skapa själv. 

Grundläggande kunskaper i Windows krävs.
USB-minne och musmatta ingår.

Falkenberg
Start: Helgkurs, 9-10/4 09.00-13.00
Ledare: Sabi Karlsson
3 ggr / 1250 kr
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Motorsåg A+B
Förberedande kurs inför prov och uppkörning 
till körkort. Instruktör, examinationsavgift och 
kursböcker ingår i avgiften. Åldersgräns 18 år. 
I denna kurs lämnas ingen rabatt.

Kungsbacka
Start: 14/3, 4 st måndagar 18.00-21.00
+ 3 st lördagar
Ledare: Lars Ovrell
7 ggr / 4750 kr

Varberg
Start: 4/2, 2 st torsdagskvällar + 5 st helgdagar
Ledare: Andreas Klasson
Start: 22/3, 4 st tisdagskvällar + 3 st lördagar 
Ledare: Lars Ovrell
7 ggr / 4750 kr     

Falkenberg 
Start: 2/2, tisdagar 18.00-21.00
Ledare: Erik Karlsson
8 ggr / 4750 kr

Halmstad
Start: 18/2, 3 st torsdagar 18.00-21.00
+ 4 st helgdagar
Ledare: Bengt Olofsson
7 ggr / 4750 kr

Hyltebruk
Start: 4/2, torsdagar 18.00-21.00
Ledare: Erik Karlsson
8 ggr

Röjsågskörkort
Förberedande kurs inför prov och uppkörning 
till körkort.  Studielitteratur, uppkörning och 
körkortsbevis ingår i avgiften. I denna kurs 
lämnas ingen ungdomsrabatt.

Falkenberg
Start: 9/2, tisdagar 18.30-21.00
Ledare: Erik Karlsson
7 ggr / 3900 kr. Kursmaterielsavgift 
tillkommer med 230 kr.

Hyltebruk
Start: 11/2, torsdagar 18.00-20.30
Ledare: Erik Karlsson
8 ggr 

Att börja med får
Funderar du på att skaffa får, eller har du 
nyligen skaffat dina första? Teori varvas med 
många praktiska moment ute på en fårgård.

Varberg/Gödestad 
Start: 18/2, varannan torsdag 18.00-20.30 
Ledare: Mia Hedberg m fl
6 ggr / 820 kr

Aktivera din hund på 
vardagspromenaden
Kombinera promenaden med olika stopp och 
gör tanketräning för din hund som gör den  
mer lugn och harmonisk. Detta kommer att 
bidra till att du och hunden får en starkare  
relation till varandra.

Kungsbacka
Start: 31/3, torsdagar 18.00-19.00
Ledare: Anette Alsterå
4 ggr / 450 kr

Biskötsel
Kursen syftar till att, under första året lära
ut grunderna i biodling, både teoretiskt och 
praktiskt. Efter genomförd kurs ska du ha 
tillräckligt med kunskap för att sätta igång 
en egen biodling.

Eldsberga, Halmstad
Start: 21/3, måndagar 18.00
Ledare: Eva Castell
11 ggr / 750 kr. Kursmaterialet 
Min Biodling ingår. 

Laholm
Start: 30/3, onsdagar 18.00
Ledare: Kent Gunnarsson
11 ggr / 750 kr. Kursmaterialet 
Min Biodling ingår.

Falkenberg
Start: April
Ledare: Bengt Frizell, Rose-Marie Bengtsson
10 ggr / 1450 kr

hovvård och  
fölkorringering
Inga hovar – ingen häst. Vi pratar om 
fölkorringering, hovsjukdomar och före-
byggande hovvård för dig som hästägare.

Kungsbacka
Start: 7/3, måndag 18.30-21.00
Ledare: Peter Jonnestedt
1 gång / 250 kr

Djur, natur och jakt

Kustskepparintyg
Fortsättningskurs för behörighet att föra 
fritidsbåt större än 12 x 4 meter. Krävs att 
man har godkänt förarintyg samt båtpraktik.

Varberg 
Start: 17/2, onsdagar 18.30-21.00
Ledare: Jan Eriksson
8 ggr / 1100 kr

Halmstad
Start: 10/2, onsdagar 18.30-20.45
Ledare: Svante Svensson
27 tim / 1450 kr

Förarintyg för fritidsbåt
Här lär du dig navigeringens grunder och  
de vanligaste reglerna som gäller till sjöss,  
sjömanskap, rätt utrustning samt sjö- 
säkerhet. Du får möjlighet till en praktisk 
övning till sjöss.

Varberg 
Start: 23/2, tisdagar 18.30-21.00 
Ledare: Jan Eriksson

Halmstad
Start: 8/2, måndagar 18.30–20.45
Ledare: Svante Svensson

11 ggr / 1450 kr 

Navigation och sjöliv
VHF/SRC-kurs
Att slippa fundera på om det finns täckning  
för mobiltelefonen ombord kan inte över- 
skattas. För att skaffa sig denna trygghet  
krävs utbildning och ett VHF/SRC-certifikat.

Halmstad
Start: 13/4, onsdagar 18.30–20.45
Ledare: Svante Svensson
3 ggr / 750 kr. Studiematerial ingår.
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Nyfiken på politik 
För dig som vill vara med och påverka 
men inte vet var du ska börja. Här får du 
en inblick i politiskt arbete på kommunal 
och regional nivå, hur partierna arbetar, 
politikerrollen och tjänstemannarollen.

Falkenberg 
Start: 3/3, torsdagar 18.30-21.00
Ledare: Niclas Erlandsson
4 ggr / Avgiftsfri

Halmstad
Start: 7/4, torsdagar, 18.00-20.00
Ledare: Per Carlsson
3 ggr / Avgiftsfri 

Läsecirkel 
Strindberg – var han bättre än Jersild? 
Varför sitter Kristina Lugn i Akademien? 
Vi läser och delar ut ris och ros tillsammans. 

Kungsbacka, Kulturhuset Fyren
Start: 2/2, tisdagar 18.00-19.30
Ledare: Anna Blomberg
8 ggr / 690 kr

Skriv ditt liv Nybörjare
För dig som vill berätta om hur det har 
varit att leva just ditt liv. Var och en har sin 
unika historia och skriver sitt eget manus. 
Vi hjälper varandra att minnas och lägga 
upp historien så den blir läsvärd.

Falkenberg
Start: 25/1, måndagar 18.00-20.30
varannan vecka
Ledare: Eva Bergengren
8 ggr/ 1100 kr

Skriv ditt liv Fortsättning 

Falkenberg
Start: 1/2, måndagar 18.00-20.30,
varannan vecka
Ledare: Eva Bergengren
8 ggr / 1100 kr

Skrivarkurs Fördjupning
nyheT
Den här kursen riktar sig till dig som 
redan har en viss skrivvana och/eller 
har gått skrivarkurs tidigare. 

Här presenteras du för flera olika genrer, 
lär dig mer om gestaltning och dialog och 
får också lära dig om olika former av 
publicering. Vi varvar teori med skriv-
övningar och avslutar kursen med ett 
samtal kring deltagarnas egna texter.

Halmstad
Start: 3/3, torsdagar 18.30-20.45
Ledare: Camilla Jönsson
5 ggr / 725 kr

Lek med ord och hitta
din skrivarådra
En kurs för dig som gillar att skriva, för  
dig som inte tror att du kan och alla där 
emellan. Lekfullt fiskar vi fram berättelser 
och dikter ur ord- och minnesgömmor. 
Snabba övningar varvas med högläsning. 
Du får möjligheter att överraska dig själv. 

Falkenberg
Start: 16/2, tisdagar 18.00-20.30
Ledare: Anita Johansson
5 ggr / 600 kr

Det dukade bordet
nyheT
Vi gör ett härligt blomsterarrangemang för 
middagsbordet. Under kvällen får du tips 
och idéer om hur ni med enkla medel kan 
göra fina detaljer som lyfter middags-
bjudningarna till en ny nivå. 

Halmstad
19/4, tisdag 18.00-20-15
Ledare: Madeleine Haraldsson
1 gång / 225 kr 

Lär dig binda vackra
buketter nyheT
Under den här kvällen får du chansen att 
lära dig att binda buketter utifrån ”spiral-
tekniken” som är grunden i hur florister 
binder vackra buketter. Vi kommer även 
gå igenom hur man ska tänka när man 
väljer ut en passande vas till buketter. 

Halmstad
8/3, tisdag 18.00-20.15
Ledare: Madeleine Haraldsson
1 gång / 225 kr 

Allas barnbarn  
– läs och berätta 
För dig som är pensionär och tycker om 
böcker och barn. Tillsammans lär vi oss hur 
man blir en bra sagoläsare. Efter kursen kan 
du gå ut till förskolor och läsa för barnen.

Falkenberg
Start: 27/1, onsdagar 14.00-16.30
Ledare: Evy Olsson
5 ggr / Avgiftsfri

nordiska samtalskvällar
- Söderjylland och Schleswig
Vi samtalar kring traktens historia, konstnärer 
och mycket mer! Arrangeras tillsammans med 
Föreningen Norden.

Kungsbacka
26/1, tisdag 18.30-20.00
9/3, tisdag 18.30-20.00 
19/4, tisdag 18.30-20.00

Kaffe med dopp – 30 kr

Annat
intressant
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SV är så mycket mer
Utveckla din förening eller ditt gäng!
Vi hjälper föreningar, organisationer och kamratgrupper i Halland   

med att förverkliga idéer! Vår ambition är att hitta samarbeten 
och lösningar som passar just era behov och önskemål.

Vi ger pedagogisk grundutbildning och fortbildar cirkelledare.  
Vi ordnar studiecirklar och kurser för egen personlig utveckling  
eller för att ge ökad kunskap och kompetens för just er förening 
 eller kamratgrupp.Vi kan erbjuda processledning samt kurser  

i föreningsutveckling, kommunikation och ledarskap.  

Möjligheterna är många - kontakta oss så berättar vi mer!


